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رئي�ص التحرير

عمر	 من	 �لثامن	 �لعام	 بد�ية	 �مع	 م�سر،	 ذ�كرة	 من	جملة	 �جلديد	 �لعدد	 يف	
�ملجلة	نحا�ل	جاهدين	�أن	نتطرق	�إىل	مو�سوعات	�ق�سايا	جديدة،	�نطرق	�أبو�بًا	
اب.	�آملني	�أن	نن�سر	�ملزيد	من	 ظلت	لفرت�ت	طويلة	مو�سودة	�أمام	�لباحثني	��لكتَّ

�ملو�سوعات	�جليدة	��ملميزة	على	مد�ر	�أعد�د	�لعام	�حلايل.
تطرق	 خمتلفة،	 لغات	 عن	 مرتجمة	 مبقالت	 �لعدد	 هذ�	 يف	 �لبد�ية	 جاءت	
�لتي	 �خل�سبية	 بالقو�لب	 �لطباعة	 �منها	 قة	 ُم�َسوِّ مو�سوعات	 �إىل	 �أ�سحابها	 فيها	
��لوثائق.	 للكتب	 �ليد�ي	 �لن�سخ	 بجانب	 ��ستحياء	 على	 �ُ��سُتخدمت	 ظهرت	
�لأمر	�لذي	مهد	فيما	بعد	ل�ستخد�م	�لطباعة	ب�سكلها	�ملعتاد	�ليوم.	�ذلك	من	
خالل	مناذج	لبع�ص	�لقو�لب	�خل�سبية	�لتي	ُ��سُتخدمت	لطباعة	بع�ص	�لن�سو�ص	
�لعربية،	كما	�سيت�سح	يف	�ل�سفحات	�لقادمة.	�مقال	�آخر	عن	�لت�سوف	�زيارة	

قبور	�ملت�سوفني	��لت�سفع	بهم	يف	�ملجتمع	�مل�سري.
من	 نحا�ل	 �لتي	 �ملتنوعة،	 ��ملو�سوعات	 �لثابتة	 �لأبو�ب	 �إىل	 بالإ�سافة	 هذ�	
كثرية	 ��أحد�ث	 ��أماكن	 �سفحات	 على	 �ل�سوء	 نلقي	 �أن	 لها	 �ختيارنا	 خالل	
من	�لتاريخ	�مل�سري.	�آملني	�أن	يكون	�جلهد	�ملبذ�ل	من	�سباب	�لباحثني	�كبار	
�لكتَّاب	حمل	�إعجابكم	�تقديركم.	�على	�عد	باملزيد	من	�ملو�سوعات	��لأعد�د	
�خلا�سة	�لتي	�عتدنا	�أن	ن�سدرها	كل	عام.	�يف	�خلتام	نكرر	حر�سنا	على	�إر�ساء	
�أن	 جاهدين	 �نحا�ل	 �تعليقاتهم،	 مبر��سالتهم	 د�ئًما	 نعتز	 �لتي	 جمهور	جملتنا	

نحقق	ما	ير�سيكم.
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مقدمة
�أ�سهر	�لكتاب	�لعرب	يف	�لن�سف	�لأ�ل	من	�لقرن	�لع�سرين،	تلك	�لفرتة	�لتي	 �أر�سالن	من	 يعد	�سكيب	
هذه	 تبعية	 على	 للحفاظ	 �ص	جهوده	 كرَّ �لذي	 �ل�ستعمار	 نري	 من	 ��لإ�سالمية	 �لعربية	 �لبالد	 فيه	جل	 عانت	
�مل�ستعمر�ت،	من	خالل	ربط	�قت�سادها	باقت�ساد	�لبالد	�لأ�ر�بية	مما	ي�سمن	��ستمر�ر	�لتبعية	لأطول	فرتة	ممكنة.	
�لنري	من	 �لو�قعة	حتت	هذ�	 �ل�سعوب	 �إيقاظ	همة	 ��مل�سلمني	مهمة	 �لعرب	 �لكتاب	 حمل	�سكيب	�عدد	من	
خالل	كتابة	�سال�سل	طويلة	من	�ملقالت	يف	�ملجالت	��جلر�ئد	يف	�لبالد	�لعربية	��لإ�سالمية	بل	��لأ�ر�بية،	
�من	ثم،	مل	يكن	من	�لغريب	�أن	يهتم	�سكيب	�أر�سالن	بتجربة	طلعت	حرب	للنهو�ص	بالقت�ساد	�مل�سري	بغية	

�لفكاك	من	تبعية	�لقت�ساد	�لربيطاين.			

الدكتور حممد فوزي رحيل
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من هو �صكيب اأر�صالن؟
به	 �ل�سابر،	�سمي	 �لأ�سد	 يعني	 فار�سي	 ��سم	 �أر�سالن	 ��سكيب	
�لكاتب	�للبناين	�ل�سهري	�ملنحدر	يف	ن�سبه	�لبعيد	من	�لنعمان	بن	
بلقب	 �سكيب	 ُ��سُتهر	 �لإ�سالم.	 قبل	 �ل�سهري	 �حلرية	 ملك	 �ملنذر	
�ل�سعري	 ��إنتاجه	 �لأدبي	 ن�ساطه	 ب�سبب	 �لبيان	 �أمري	 �أ�	 �لأمري	
»بالقلم	 قلمه	 ��سف	 حتى	 د�ن	 ما	 �كرثة	 �ل�سيا�سية	 �م�ساركاته	
للغات	 �إجادته	 �طالعه	 د�ئرة	 �ت�ساع	 على	 �ساعد	 كما	 ال«،	 �ل�سيَّ
نه	من	لقاء	عدد	 �لعربية	��لرتكية	��لفرن�سية	��لأملانية،	�هو	ما	مكَّ
�إليها،	 �سافر	 �لتي	 �لبالد	 ��ملفكرين	يف	خمتلف	 �لعلماء	 كبري	من	
�بخا�سة	يف	�أ�ر�با.	�لد	�سكيب	عام	1869م	يف	منطقة	�ل�سويفات	
�أر�سالن	 �سكيب	 �أن	 بالذكر	 �جلدير	 �من	 بلبنان،	 �لدر�ز	 بجبل	
�لعباد�ت	 ميار�ص	 كان	 �بالرغم	من	ذلك	 �لدرزية،	 للطائفة	 ينتمي	
ع�سره	 مفكري	 بكبار	 �سكيب	 تاأثر	 �قد	 �ل�سنة.	 �أهل	 طريقة	 على	
مثل	�ل�سيد	جمال	�لدين	�لأفغاين	�لذي	تاأثر	به	على	نحو	كبري،	
ر�سيد	 ��ل�سيخ	 �ليازجي،	 �إبر�هيم	 ��ل�سيخ	 عبده	 حممد	 ��ل�سيخ	
ر�سا	�لذي	ربطته	به	عالقة	�ثيقه؛	حيث	ن�سر	كثرًي�	من	مقالته	يف	
	نه�سة	�سوريا؛	�سعًيا	للخال�ص	 جملة	�ملنار.	�قد	حمل	�سكيب	همَّ
ن�ساًطا	 مار�ص	 ثم	 �من	 �ل�ستعمارية،	 ثم	 �لعثمانية	 �لتبعية	 من	
��مل�ستعمرين	 �لأتر�ك	 مع	 �مل�ساكل	 من	 كثرًي�	 له	 �سبَّب	 ا،	 �سيا�سيًّ
�سكيب	 �يعد	 �ملكائد.	 من	 كثرًي�	 له	 دبر��	 حتى	 �لفرن�سيني	
مع	 �لعربية	 �لبالد	 �لدعاة	لإن�ساء	كيان	يجمع	 �أ��ئل	 �أر�سالن	من	
�لعربية.	تويف	�لأمري	 بع�سها،	فيما	عرف	فيما	بعد	بجامعة	�لد�ل	
كبرًي�	 �كنًز�	 �ملوؤلفات	 من	 عدًد�	 تارًكا	 1946م	 �أر�سالن	 �سكيب	
من	�ملقالت	يف	عدد	كبري	من	�ل�سحف	��ملجالت.	�من	موؤلفاته:	
»�لرت�سامات	��للطاف«	�»تاريخ	غز��ت	�لعرب«	�»عر�ة	�لحتاد«	

�»حا�سر	�لعامل	�لإ�سالمي«.	

كتاب »ملاذا تاأخر امل�صلمون وملاذا تقدم غريهم؟«
قادها	 �لتي	 �لقت�سادية	 �لنه�سة	 من	 �سكيب	 موقف	 عن	 �أما	
طلعت	حرب،	فيمكن	ر�سده	يف	�لق�سم	�لأخري	من	كتاب	»ملاذ�	
رد	 �لأ�سل	 ��لكتاب	يف	 غريهم؟«،	 تقدم	 �ملاذ�	 �مل�سلمون؟	 تاأخر	
مهر�جا	 �إمام	 عمر�ن	 ب�سيوين	 �ل�سيخ	حممد	 �أر�سلها	 ر�سالة	 على	
حممد	 �ل�سيخ	 �إىل	 �جهها	 جا�ة،	 بجزيرة	 برنيو	 �سمب�ص	 جزيرة	
�أن	يكتب	�سكيب	 فيها	 ي�ساأله	 �ملنار،	 ر�سيد	ر�سا	�ساحب	جريدة	
�تخلفهم،	 �مل�سلمني	 تاأخر	 �أ�سباب	 مو�سوع	 حول	 ر�سالة	 �أر�سالن	
رغم	ما	يحتويه	�لقر�آن	من	�آيات	توؤكد	عزة	�مل�سلمني	�حت�ص	على	
ن�ص	 كتابة	 يف	 �أر�سالن	 �سكيب	 �سرع	 �بالفعل	 ��لرفعة.	 �لتقدم	
�ص	فيه	�أ�سباب	تاأخر	�مل�سلمني	��أ�سباب	تقدم	غريهم،	 خمت�سر	�سخَّ

قام	بن�سر	�لكتاب	�ل�سيخ	حممد	ر�سيد	ر�سا	يف	جملة	�ملنار،	بعدما	
��سع	عنا�ين	جانبية؛	ت�سهياًل	على	�لقر�ء.

طلعت حرب
�لقت�سادية	 م�سر	 نه�سة	 قائد	 حرب	 طلعت	 �أن	 �ملعر�ف	 �من	
عام	 �لد	 �مل�سري«	 �لقت�ساد	 »�أبو	 ��مللقب	 م�سر	 بنك	 �موؤ�س�ص	
�لقت�سادية	 �لأن�سطة	 من	 بعدد	 �عمل	 �لقانون،	 �در�ص	 1867م،	
عام	 م�سر	 بنك	 ��أ�س�ص	 1919م،	 ثورة	 يف	 ��سارك	 ��لقانونية،	
1920م.	�مل	يتوقف	ن�ساطه	على	�لعمل	�لقت�سادي،	لكن	كان	
له	م�ساركات	�أدبية	�ثقافية،	من	�أبرزها	معار�سته	لأفكار	قا�سم	�أمني،	
فاألف	كتاب	»ف�سل	�خلطاب	يف	�ملر�أة	��حلجاب«،	�له	كتاب	»م�سر	
ع�سًو�	 �كان	 ��لإ�سالم«،	 �لعرب	 د�ل	 �»تاريخ	 �ل�سوي�ص«	 �قناة	

باجلمعية	�جلغر�فية	�مل�سرية.	��فته	�ملنية	عام	1941م.

م�صروع طلعت حرب القت�صادي
يرى	�سكيب	�أر�سالن	�أنه	ب�سبب	طول	تخلف	�مل�سلمني	ظنو�	�أنه	
باأنف�سهم،	 �قت�سادية	�عمر�نية	كربى	 �لقيام	مب�سر�عات	 ل	ميكنهم	
فر�ص	 �أن	 �ظنو�	 بذلك،	 ليقوم	 باأ�ر�بي	 �ل�ستعانة	 يجب	 لكن	
مه	�ل�ستعمار	 جناحهم	يف	�لأن�سطة	�لقت�سادية	معد�مة،	�هو	ما	دعَّ

غالف	كتاب	»ملاذ�	تاأخر	�مل�سلمون	�ملاذ�	تقدم	غريهم؟«	طبعة	حديثة	�سادرة	
عن	د�ر	�لكتاب	�مل�سري	�د�ر	�لكتاب	�للبناين	�مكتبة	�لإ�سكندرية.
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�مل�ستعمرين	 يد	 يف	 �لإ�سالم	 بالد	 	 جلِّ �قت�ساد	 �سار	 حتى	
�مل�سلمون	 ت�سدى	 �لتي	 �مل�سر�عات	 حتى	 �ليهود،	 �أ�	 �لأ�ر�بيني	
ل�ستثمار	�أمو�لهم	فيها،	ُعهد	باإد�رتها	لأ�ر�بي	�أ�	يهودي	ل�سمان	
جناحها،	�نتج	عن	ذلك	�سيطرة	�لأ�ر�بيني	��ليهود	على	خري�ت	
ما	 ح�ساب	 �ملهتمني	 �أحد	 حا�ل	 �لو	 �غربًا،	 �سرًقا	 �لإ�سالم	 بالد	
ره	بكثري	من	 خ�سره	�مل�سلمون	من	جر�ء	هذ�	�ل�سعور	بالف�سل	لقدَّ

�ملليار�ت.
با�سا	حرب،	 نبغ	يف	م�سر	طلعت	 غالًبا	حتى	 �ل�سعور	 ظل	هذ�	
�على	حد	تعبري	�سكيب:	»كان	يف	هذ�	�لباب	�أمة	�حده«؛	حيث	
ن�ساط	 باأي	 �لقيام	 عن	 عاجزين	 غري	 �مل�سلمني	 �أن	 ب�سدة	 �آمن	
�لتقدم،	 يف	 ��لرغبة	 �لإر�دة	 �إل	 ينق�سهم	 �ما	 ناجح،	 �قت�سادي	
بعلو	 حرب	 طلعت	 متتع	 �قد	 بف�سلهم.	 �ل�سعور	 على	 ��لق�ساء	
�لهمة	�بعد	�لنظر	يف	�لتخطيط	�لقت�سادي؛	»فكانت	�سعة	خياله	
	�لأرباح،	 م�ساعدة	له	على	�لإقد�م	نحو	�مل�سر�عات	�لتي	هي	مظانُّ
�أرباحها،	 ��سمان	 جناحها	 على	 له	 م�ساعدة	 ح�سابه	 دقة	 �كانت	
�بالخت�سار	�قتحم	طلعت	حرب	معركة	هي	�لأ�ىل	من	نوعها	يف	

�ملجتمع	�ل�سرقي«.
جلمع	 �لدعوة	 يف	 بد�أ	 عندما	 �ملعاناة	 �أ�سد	 حرب	 طلعت	 عانى	
�لأمو�ل	لإن�ساء	بنك	م�سر،	فقد	نحت	يف	�جلبال	على	حد	تعبري	
م�سر�عه،	 بها	 يبد�أ	 جنيه	 �ألف	 	80 يجمع	 �أر�سالن	حتى	 �سكيب	
��سبَّب	ذلك	ت�سكك	�مل�سلمني	يف	مقدرتهم	على	�لقيام	مب�سر�ع	
�أن	 كما	 �ليهود،	 �أ�	 �لأ�ر�بيني	 من	 �سر�كة	 د�ن	 ناجح	 �قت�سادي	
من	 حياًء	 �سارك	 م�سر	 �أغنياء	 من	 �مل�سر�ع	 يف	 �مل�ساركة	 َقِبل	 من	
�مل�سبق	 تاأكدهم	 مع	 بامل�سر�ع	 �إميانًا	 �لي�ص	 حرب	 طلعت	 �سخ�ص	
من	ف�سل	�مل�سر�ع،	�ظل	قطاع	عري�ص	منهم	حمجًما	عن	�مل�ساركة	
حتى	بد�أت	تظهر	ثمار	هذ�	�مل�سر�ع	�لر�ئد،	��رتفع	ر�أ�ص	�ملال	من	
�إيد�ع	عدة	ماليني	يف	خز�ئنه	 مليون	جنيه،	كما	مت	 �إىل	 �ألف	 	80
على	�سبيل	�لود�ئع،	حتى	بلغت	�ل�سيولة	لدى	�لبنك	ما	يزيد	على	

�لع�سرين	مليون	جنيه	خالل	ثمانية	ع�سر	عاًما.
م�سر	 بنك	 �أن�سطة	 تنويع	 على	 حرب	 طلعت	 حر�ص	 �قد	
على	 حر�ص	 لكن	 ��حد،	 حقل	 يف	 ي�ستثمر	 فلم	 �لقت�سادية،	
	�لأن�سطة	�لقت�سادية،	�من	بني	�ل�سركات	�لتي	 �مل�ساركة	يف	جلِّ
�قد	 �لكربى،	 �ملحلة	 يف	 ��لن�سيج،	 للغزل	 م�سر	 �سركة	 �أ�س�سها	
�لعاملون	 �بلغ	 د�ن	غريهم،	 �مل�سريون	 بها	 يعمل	 �أن	 على	 حر�ص	
بها	18	�ألًفا	-	يندر	فيهم	غري	�مل�سري،	حتى	�سارت	�ل�سركة	�أكرب	
ر	على	�ململكة	�مل�سرية	 م�سنع	للغزل	��لن�سيج	يف	م�سر،	�هو	ما	�فَّ
ا	كانت	ُتر�سل	جليوب	�لأجانب	ل�ستري�د	 ثالثة	ماليني	جنيه	�سنويًّ
�ملن�سوجات	��ملالب�ص.	�من	�ل�سركات	�لر�ئدة	�لتي	�أ�س�سها	طلعت	
حرب:	�سركة	م�سر	لن�سج	�حلرير،	�سركة	م�سر	للتمثيل	��ل�سينما.	

�لأمري	�سكيب	�أر�سالن
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يف	 �سارك	 ثم	 �من	 ا،	 عامليًّ �ل�سركات	 لهذه	 �لرت�يج	 على	 �حر�ص	
�ملعر�ص	�لد�يل	يف	باري�ص	عام	1937م.	�ب�سبب	جودة	ما	تقدمه	
هذه	�ل�سركات	من	منتجات	فقد	نالت	�جلو�ئز	�لكربى	��لإ�سادة	
�لد�لية	بالتجربة	�مل�سرية.	�من	هنا	ت�سجع	طلعت	حرب	�تو�سعت	
�أن�سطة	بنك	م�سر	ليوؤ�س�ص	عدًد�	�آخر	من	�ل�سركات	منها:	�سركة	
م�سر	 ��سركة	 م�سر	 مطبعة	 ��سركة	 ��لأ�سماك،	 للم�سايد	 م�سر	
للطري�ن	��سركة	م�سر	لل�سياحة	��سركة	م�سر	للمالحة	�لبحرية.

�سارت	 فقد	 �إ�سادة؛	 �أميا	 �لأخرية	 بال�سركة	 �سكيب	 �أ�ساد	 �قد	
�أهم	��سائل	نقل	�حلجاج	للحجاز،	 �سفنها:	زمزم	��لكوثر	��لنيل،	
��سارت	�لرحلة	غاية	يف	�لر�حة	»ف�سار	�حلجاج	يبلغون	�حلجاز	على	
بو�خر	ير�ن	بها	�أنف�سهم	يف	مثل	ق�سور	�مللوك	فر�هة	�ر�حة	�نعيًما	
�مقاًما	كرميًا«.		كما	�سارت	�سفن	م�سر	للمالحة	هي	�أهم	�سفن	نقل	
من	 يكرث	 �لذي	 �ل�سيف	 ف�سل	 يف	 �خا�سة	 �أ�ر�با،	 �إىل	 �مل�سريني	
�لناقد	�خلبري	- قيَّمها	-	�هو	 �أن	�لأمري	 �إل	 �ل�سركة،	 	حد�ثة	جتربة	
	باأنها	لو	قورنت	بال�سفن	�لأ�ر�بية	لتخذت	منها	موقع	�ل�سد�رة.	
ل�سركات	 تدفع	 كانت	 �سخمة	 �أمو�ل	 توفري	 ذلك	 على	 �ترتب	

�ملالحة	�لأ�ر�بية	�سارت	يف	جيوب	�مل�سريني	�خز�ئنهم.
	- م�سر	 بنك	 م�سر�عات	 ��سف	 يف	 �سكيب	 �لأمري	 يطل	 �مل	
�أن	 ليو�سح	 �إل	 �لنموذج	 هذ�	 �ساق	 ما	 �أنه	 مو�سًحا	 	- فعل	 �ليته	
�مل�سلمني	يف	زمانه	ل	ينق�سهم	�سوى	�إر�دة	�لتقدم	مع	بذل	�جلهد؛	

حينها	تنه�ص	�لأمة.

غلبة	 على	 حرب	 طلعت	 بحر�ص	 �سكيب	 �لأمري	 �أ�ساد	 �قد	
عامل،	 �ألف	 	30 بلغو�	 م�سر	حتى	 بنك	 م�سر�عات	 �مل�سريني	يف	

كلهم	م�سريون	�إل	�لقليل	�لنادر.	
على	 �لغيورين	 من	 �لكثري	 تاأثر	 حرب	 طلعت	 جتربة	 عن	 �نتج	
فيهم	 �أن	بعثت	 بعد	 �مل�سرية،	 بالتجربة	 �لعرب	��مل�سلمني	 �قت�ساد	
هذه	�لتجربة	�لثقة	��لقدرة	على	�لقيام	باأن�سطة	�قت�سادية	ناجحة.	
�حلميد	 عبد	 ��ل�سيد	 با�سا	 حلمي	 �أحمد	 بها	 تاأثر	 من	 بني	 �من	
بر�أ�ص	مال	15	 �لعربي	 �لبنك	 �أ�س�سا	 �للذين	 فل�سطني	 �سومان	يف	
	يف	�أ��نه	�لبنك	�لعربي	�لوحيد	يف	كل	بالد	�ل�سام	 �ألف	جنيه،	�ُعدَّ
�فل�سطني،	��نت�سرت	فر�عه	يف	جل	�لبالد	�ل�سامية	حتى	بلغ	ر�أ�ص	
تاأ�سي�سه	 ا	�سارك	يف	 بنًكا	زر�عيًّ �أ�س�سا	 �ألف	جنيه.	كما	 ماله	500	
5000	فالح	فل�سطيني،	�بلغ	ر�أ�ص	ماله	�أكرث	من	مائة	�ألف	جنيه،	
��ستغناء	قطاع	كبري	من	فالحي	فل�سطني	عن	 �هو	ما	ترتب	عليه	

�للجوء	للبنوك	�لأجنبية.	
�ل�ساهد	مما	�سبق	�أن	�سكيب	�أر�سالن	كان	���سع	�لطالع	مب�ساكل	
يعانيان	منه،	حري�ص	 ما	 َكِلف	بكل	 �لعربي	��لإ�سالمي.	 �لعاملني	
تعمم	 حتى	 خربها	 بن�سر	 مهتم	 �لإ�سالح،	 خطى	 كل	 تتبع	 على	
يف	باقي	�لبالد؛	�أماًل	يف	�لفكاك	من	�سيطرة	�ل�ستعمار	��حل�سول	

على	�ل�ستقالل.

طلعت	با�سا	حرب
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أربعة قوالب طباعية في متحف جاير أندرسون )بيت الكريتلية( بالقاهرة

بقلم: كارل �صيفر
ترجمة: الدكتور اأحمد من�صور

�لفاطميني	 زمن	 منذ	 م�سر،	 �أن	 يقني	 على	 �أ�سبحنا	 لقد	
�حتى	�لع�سر	�ململوكي	على	�أقل	تقدير،	كانت	م�سرًحا	ن�سًطا	
لتقنية	�لطباعة	با�ستخد�م	�لقو�لب.	لذلك	فاإنه	لي�ص	من	قبيل	
�ملفاجاأة	�أن	ت�سم	م�سر،	�على	�جه	�خل�سو�ص	�لقاهرة،	عدًد�	
�لأثريون	 عرث	 لقد	 �لطباعية.	 �لقو�لب	 هذه	 من	 به	 باأ�ص	 ل	
�لأ�ر�بيون	على	�لعديد	من	مناذج	�لقو�لب	�لطباعية	يف	م�سر	
	 ثمَّ �من	 �لع�سرين،	 �لقرن	 �بد�ية	 ع�سر	 �لتا�سع	 �لقرن	 خالل	
فقد	مت	�إر�سال	هذه	�لقو�لب	�إىل	�أ�ر�با	من	�أجل	�إجر�ء	�ملزيد	
من	�لأبحاث	�لعلمية	عليها،	�هي	�لآن	حمفوظة	يف	�ملكتبات	
��ملتاحف	�لأ�ر�بية.	لقد	تنا�لت	�لأدبيات	�لبحثية	)�لأبحاث	
�لأكادميية(	هذه	�لأمثلة	من	�لقو�لب	�لطباعية	-	�ملحفوظة	يف	
�ملتاحف	��ملكتبات	�لأ�ر�بية	-	بكثافة،	��أ�سبحت	�لن�سو�ص	
��لأدلة	�لأثرية	يف	متنا�ل	�لباحثني.	لكن	يف	�ملقابل،	�حتى	
�لقو�لب	 من	 عدد	حمد�د	 �إل	 ن�سر	 �أ�	 در��سة	 يتم	 مل	 �لآن،	
�لطباعية	�ملحفوظة	يف	م�سر.	�ميكن	�عتبار	هذه	�لورقة	�لبحثية	

على	�أنها	حما�لة	ملعاجلة	هذ�	�لق�سور.
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�لع�سور	 يف	 �لعربية	 �لطباعية	 �لقو�لب	 در��سة	 �ساركت	يف	 لقد	
��أمتنى	 �ملا�سية،	 ع�سرة	 �لثماين	 �ل�سنو�ت	 مدى	 على	 �لو�سطى	
لدر��ساتي	 نتيجة	 �مثرية	 جديدة	 معلومات	 �ملقال	 هذ�	 يقدم	 �أن	
من	 لكن	 م�سر.	 �ملوجودة	يف	 �لطباعية	 �لقو�لب	 من	 �لأمثلة	 هذه	
�ملوؤ�سف	�أن	هذ�	لي�ص	هو	�حلال	-	على	�لأقل	-	بقدر	ما	�أن	هذه	
ذلك،	 �مع	 �لدر��سة.	 بهذه	 �ملعنية	 هي	 نف�سها	 �لطباعية	 �لقو�لب	
فاإن	هذه	�لقو�لب	�لطباعية	�لأربعة،	��لتي	�سيتم	مناق�ستها	يف	هذ�	
�مللمح	 لهذ�	 �حلالية	 معرفتنا	 �أن	 �أعتقد،	 كما	 ُتظهر،	 �سوف	 �ملقال،	
�حل�ساري	من	مالمح	�لثقافة	�لإ�سالمية	يف	�لقر�ن	�لو�سطى	تقف	
�لفهم	 لكتمال	 مهمة	 �أدلة	 توفر	 بذلك	 �هي	 متني،	 �أ�سا�ص	 على	
�لإ�سالمي	 �لعامل	 �لطباعية	يف	 �لقو�لب	 با�ستخد�م	 �لطباعة	 لد�ر	

يف	�لقر�ن	�لو�سطى.

القوالب الطباعية يف متحف جاير اأندر�صون
جاير	 متحف	 يف	 �لأربعة	 �لعربية	 �لطباعية	 �لقو�لب	 �أن	 يبد�	
�أندر�سون	قد	مت	�حل�سول	عليها	من	قبل	�لر�ئد	ر.ج.	جاير	�أندر�سون	
�لطبي	 �لفيلق	 �سمن	 بريطاين	 طبيب	 �هو	 )1881-1954م(،	
�جلي�ص	 يف	 1906م	 عام	 يف	 ُ�نتدب	 ذلك	 �بعد	 �مللكي،	 للجي�ص	
�لتجنيد	 �ملطاف	م�سئوًل	عن	عملية	 نهاية	 �أ�سبح	يف	 ثم	 �مل�سري،	
�لوطني	يف	�جلي�ص	�مل�سري.	بد�أ	�أندر�سون	يف	جمع	�لتحف	��لقطع	

�لفنية	�ملوجودة	�لآن	يف	�ملتحف	�لذي	يحمل	��سمه.
ما	�ر�ء	ذلك	يبقى	�لأمر	جمهوًل،	فال	نعرف	على	�جه	�لدقة	
م�سدر	هذه	�لقو�لب	�لطباعية،	�سو�ء	مت	�سر��ؤها	من	�لفيوم	�أ�	غريها	
من	�ملدن	على	طول	نهر	�لنيل،	�أ�	مت	�سر��ؤها	من	�أ�سو�ق	�لقاهرة؛	
�يف	 علمي.	 حد	 على	 م�سجلة	 لي�ست	 �لتفا�سيل	 هذه	 مثل	 لأن	
مماثاًل	 يكون	 قد	 �لطباعية	 �لقو�لب	 هذه	 تاريخ	 فاإن	 �ل�سدد،	 هذ�	
لكثري	من	�لأمثلة	�لأخرى.	كذلك	لي�ص	لدينا	�أي	�سياق	تاريخي	
�لقو�لب	 �لبع�ص.	 با�ستثناء	 �لطباعية،	 �لقو�لب	 من	 لكثري	 دقيق	
	GA3420 ،GA3415 ،GA3414 هي:	 �لأربعة	 �لطباعية	
 GA3420	كاملة	��حدة	متيمة	على	حتتوي	لأخرية��	،GA3421

�ثالث	قطع	متفرقة	�أ�	جمموعة	من	�لقطع	�ملتفرقة.
GA3414:	جمز�أ،	�ي�سكل	�جلزء	�لعلوي	من	متيمة.	 �لقالب	
�لقالب	عبارة	عن	قطعة	م�ستطيلة	من	�لورق	17.5	× 5.5	�سم،	
�ل�سطر	 �يعترب	 �سطًر�،	 ع�سر	 ت�سعة	 من	 مكون	 ن�ص	 على	 �يحتوي	
�لن�ص	 من	 �لعلوي	 �ل�سطر	 كتب	 جزئي.	 حفظ	 حالة	 يف	 �لأخري	
باخلط	�لكويف	�مل�سفر	بدًء�	من	�أعلى،	�يتحرك	عك�ص	�جتاه	عقارب	
�ل�ساعة	حول	حميط	�مل�ستطيل	يف	�ملركز.	�أما	�ل�سطر	�لثاين	�ما	يليه		
فقد	كتب	بطريقة	�أفقية.	كذلك،	كتب	�ل�سطر	�لثاين	باإتقان	باخلط	 Gayer-Anderson	Museum	Left	:GA	3414 :لقالب�
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طريقة	 �إىل	 �بالإ�سافة	 مكتمل،	 غري	 �لن�ص	 جاء	 �ملورق.	 �لكويف	
تنفيذ	�لن�ص	�ق�سوة	�لوقت	جعلت	من	�ل�سعب	-	�إن	مل	يكن	من	

�مل�ستحيل	-	قر�ءته	متاًما.
 × �أي�ًسا	جمز�أ،	�يبلغ	تقريًبا	من	10	 GA3415:	هو	 �لقالب	
15	�سم.	�من	غري	�ملاألوف	�أنه	ل	يحمل	�أي	ن�ص،	�لكن	بدًل	من	
على	 ا.	 جزئيًّ عليهما	 �حلفاظ	 مت	 �ثنتني	 �سور،	 ثالث	 يحمل	 ذلك	
�أما	 �كثافة.	 بعناية	 مزخرفتني	 لفر�ص	 ��سدرية	 كمامة	 جند	 �ليمني	
ج�سم	�حل�سان	فهو	مطبوع	باحلرب	�لأ�سود	يف	حني	مت	�لتعامل	مع	
طقم	�لفر�ص	كم�ساحة	�سلبية	بي�ساء	بها	نقط	�سود�ء	ت�سري	�إما	�إىل	
ثقوب	�أ�	�إىل	زخارف	معدنية.	على	�لي�سار	يف	�جلانب	�لعلوي	جند،	
على	ما	يبد�،	قالدة	بها	ثالث	دليات	تخرج	من	�سكل	م�ستطيل،	
جند	 �لأي�سر	 �ل�سفلي	 �جلزء	 يف	 �للون.	 �سود�ء	 �د��ئر	 بنقط	 مزين	
�ر�أ�ص	 �أ�سد،	 ج�سم	 من	 يتكون	 �أ�سطوري	 خملوق	 �هو	 جريفني،	

لطائر،	��أجنحة	مب�سوطة.	

قطعة	 هو	 �ملظاهر.	 كافة	 من	 مكتمل	 	:GA3420 �لقالب	
× 7	�سم.	 يبلغ	طولها	ما	يقرب	من	10.5	 �لورق،	 م�ستطيلة	من	
�ُم�سَكَلة.	 ُمْعَجَمة	 �أ�سطر	 ت�سعة	 على	 يحتوي	 ن�ص	 من	 يتكون	
فاإن	 �لورقة،	 يف	 �ملوجودة	 �ل�سغرية	 �لبقع	 �بع�ص	 ثقبني	 �با�ستثناء	
قر�ءته	 ميكن	 �بالتايل	 �حلفظ،	 من	 	� جدًّ جيدة	 حالة	 يف	 �لن�ص	
�لعثور	على	ن�سو�ص	 �لنادر	 �أنه	من	 �إىل	 ن�سري	 �أن	 بو�سوح.	�يجب	
مثل	 �إن	 �لطباعية.	 بالقو�لب	 مطبوعة	 �ُم�سَكَلة	 ُمْعَجَمة	 عربية	
�ملطبوعة	 �لن�سو�ص	 يف	 منتظم	 غري	 ب�سكل	 تظهر	 �خل�سائ�ص	 هذه	
غر�ص	 �إىل	 ي�سري	 قد	 ��ستخد�مها	 فاإن	 لذلك	 �لطباعية،	 بالقو�لب	
�مل�ستخدمني.	 �أ�	 �لقر�ء	 فئة	حمددة	من	 �أ�	حما�لة	جلذب	 حمدد	
	� �لقالب	�لأخري	GA3421:	هو	متيمة	جمز�أة	يف	حالة	�سيئة	جدًّ

�لقالب	يف	�سجل	 رقم	هذ�	 ي�سري	 �لر�هن،	 �لوقت	 من	�حلفظ.	يف	
من	 متفا�تة	 �أعد�ًد�	 حتمل	 �لورق	 من	 قطع	 خم�ص	 �إىل	 �حلفظ	
�لأ�سطر.	يبلغ	مقا�ص	�أكرب	قطعتني	حو�يل	15	× 7	�أ�	8	�سم.	جاء	
�ملطبوعة	 �لتمائم	 من	 للعديد	 ز	 �ملَميِّ �لن�سخ	 بخط	 	 مكتوبًا	 �لن�ص	
هذ�	 من	 ��لإعجام	 �ل�سكل	 غياب	 �يالحظ	 �لطباعية.	 بالقو�لب	
�لكويف	 باخلط	 �أ�سطر	 �أربعة	 على	 �لن�ص	 يحتوي	 كذلك	 �لن�ص.	
بخط	 �لن�ص	 باقي	 مع	 منف�سلة	 �أحيان	 تتد�خل	يف	 باإتقان،	 منفذة	
من	 جيدة	 حالة	 يف	 �لكويف	 باخلط	 ��حد	 �سطر	 �لدينا	 �لن�سخ.	
�حلفظ،	�أما	�لثالثة	�ملتبقية	)�أ�	رمبا	�ثنان(	فهي	يف	حالة	جزئية	من	
�حلفظ.	�جند	هنا	ميزتني	مثريتني	لالهتمام	يف	هذ�	�ملثال؛	�أما	�مليزة	
�لي�سار	من	 �إىل	 �لأمين	 �لهام�ص	 للعيان	على	 ���سحة	 �لأ�ىل	�هي	
�أن	 �هي	 بالقو�لب،	 �لطباعة	 عملية	 نتيجة	 �جاءت	 �ل�سورة،	 هذه	
حجم	خط	�لن�سخ	على	ي�سار	هذه	�لقطعة،	جنده	�أ�سغر	نوًعا	ما	من	
�أن	 متاًما	 �ملرجح	 من	 لذلك	 �أخرى،	 قطع	 على	 �لن�سخ	 حجم	خط	
ما	لدينا	هنا	هو	بقايا	لثنتني	من	�لتمائم.	على	�لرغم	من	ذلك،	
لهذه	 ترميم	 باأعمال	 �لقيام	 يجب	 فاإنه	 �ل�سورة،	 من	 يت�سح	 �كما	
نهائية	 ��ستنتاجات	 �أية	 �إىل	 �لتو�سل	 نطاق	���سع	قبل	 �لقطع	على	
�أما	�مليزة	�لثانية	��لنقطة	�ملثرية	لالهتمام	يف	هذه	�لقطعة	 ب�ساأنها.	
�لقطعتني	 ��سط	 يف	 �لكويف	 باخلط	 متجا�رين	 �سطرين	 �أن	 هي	
�جود	 يف�سر	 �لذي	 �ل�سبب	 هو	 �هذ�	 متعاك�سة.	 بطريقة	 طبعا	 قد	
�لعديد	 �لطباعي	 �ل�سكل	 هذ�	 يثري	 عقب.	 على	 ر�أ�ًسا	 �ل�سطرين	
هذ�	 �لغر�ص	من	 �لطباعة،	�كذلك	 �لت�سا�ؤلت	حول	عملية	 من	

�لرتتيب	يف	�لن�ص،	�أ�	�أنها	رمبا	جمرد	خطاأ	من	جانب	�لطابع.

Gayer-Anderson Museum: GA 3420	:لقالب�
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التحليل
بناًء	على	�ل�سياق	�ملحيط	بالقو�لب	�لطباعية	�لأخرى	�ملعر�فة	لدينا،	فاإن	�لقو�لب	�لطباعية	�لأربعة	�ملحفوظة	
�أمثلة	جديدة	من	 �أية	 فاإن	 �بالرغم	من	ذلك،	 ��ستثنائية.	 �أهمية	 ذ�	 �أمًر�	 ت�سكل	 �أندر�سون	ل	 يف	متحف	جاير	
�لقليل.	جاءت	ثالثة	من	 نعرف	عنها	 ��لتي	 بالقو�لب،	 �لطباعة	 �أدلة	عن	عملية	 توفر	 �لطباعية	 �لقو�لب	 هذه	
�لأمثلة	�لأربعة	يف	�سكل	متائم	-	�أ�	�أجز�ء	من	متائم	-	متت	طباعتها	لفئة	معينة	من	�مل�ستخدمني.	��فرت��ًسا	�أن	
�لغالبية	�لعظمى	من	�لقو�لب	�لطباعية	�ملحفوظة	لدينا	حتتوي	على	متائم،	فاإن	ذلك	ي�سري	�إىل	�أن	هذ�	هو	�لغر�ص	
�لأ�سا�سي	من	�لطباعة	بالقو�لب	يف	�لع�سور	�لو�سطى.	�بالرغم	من	ذلك،	فاإننا	نعلم	�أن	�لطباعة	بالقو�لب	كانت	
ت�ستخدم	يف	�أماكن	خمتلفة	يف	�ل�سرق	�لأ��سط	�لإ�سالمي.	�يدعم	هذ�	�لر�أي	�خلتم	�لتجاري	�لفريد	من	نوعه،	
��لذي	عرث	عليه	يف	�إ�سبانيا،	��ملجموعة	�ل�سغرية	�حلجم	�لعظيمة	�لفائدة	من	�سهاد�ت	�حلج	�ملطبوعة	بالقو�لب	
تركيا،	 �لإ�سالمية	يف	 �لفنون	 �لآن	يف	متحف	 ��ملحفوظة	 �لأموي	يف	دم�سق،	 �مل�سجد	 ��ملكت�سفة	يف	 �لطباعية	
�ملطبوعة	يف	 �لورقية	 �لعملة	 لإدخال	 �لفا�سلة	 �ملحا�لة	 �مليالدي	عن	 ع�سر	 �لثالث	 للقرن	 يعود	 �لذي	 ��لتقرير	
ا	من	�لن�ص،	لكن	هناك	عدًد�	قلياًل	منها	ي�ستمل	على	زخارف	من	 تربيز.	تت�سكل	معظم	�لقو�لب	�لطباعية	كليًّ
نوع	�أ�	�آخر،	بينما	قد	ت�ستمل	بع�ص	�لقو�لب	على	�سور	ميكن	�لتعرف	عليها	ملباٍن	�أ�	كائنات	حية.	على	�سبيل	
�ملثال،	فاإن	�لقالب	GA3415	يحتوي	�سوًر�	لكائنات	حية	��أخرى	�أ�سطورية،	�هناك	مثالن	)غري	مذكورين	
هنا(،	�لأ�ل	من	جمموعة	متحف	�لفن	�لإ�سالمي	يف	�لقاهرة	��لآخر	من	جمموعة	�لدكتور	عطية	عزيز	�سوريال	

يف	جامعة	يوته،	يحتويان	�سوًر�	لكائنات	�آدمية	��سبه	�آدمية.

GA 3421	:لقالب�
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�لعربية	 �لطباعة	 باأن	 توحي	 �لأدلة	يف	جمملها	 فاإن	 عليه،	 �بناًء	
بالقو�لب	يف	�لقر�ن	�لو�سطى	متتعت	مبجموعة	���سعة	من	�لتعبري،	
��سعت	ملجموعة	متنوعة	من	�ل�ستخد�مات.	�بعبارة	�أخرى،	يبد�	
�أ�	 �ملتعددين،	 ��ملمار�سني	 �مل�ستخدمني	 من	 عدد	 هناك	 كان	 �أنه	
على	�لأقل	�ملمار�سني	�لذين	قدمو�	جمموعة	متنوعة	من	�لقو�لب	
عدد	 �إن	 خمتلفة.	 لأغر��ص	 ت�ستخدم	 كانت	 �لتي	 �لأختام(	 )�أ�	
�؛	�يف	�لو�قع،	ل	 �لقو�لب	�لطباعية	�لعربية	�أ�سبح	�لآن	كبرًي�	جدًّ

ينبغي	��سفها	باأنها	»نادرة«.	
�لقطع	 �تعترب	 مفقودة،	 �للغز	 من	 كبرية	 �أجز�ء	 تز�ل	 ل	 لكن،	
�ت�سري	 �هتمامنا.	 �لعثور	عليها	هي	مركز	 يتم	 �لتي	مل	 �أ�	 �ملفقودة	
�إىل	 	Lacuna ر��يتها	 يف	 كينج�سولفر	 باربر�	 �لأمريكية	 �لكاتبة	
�ل�سيء	 عن	 ]�أ[نت	 تتحدث...	 »عندما	 �لر��ية:	 من	 �سخ�سية	
�لأكرث	 �جلزء	 لأن	 تعرفه،	 ل	 فاأنت	 �سخ�ص	 �أي	 يف	 �أهمية	 �لأكرث	
يتم	 مل	 �لآن،	 �حتى	 �ملفقودة«.	 �لقطعة	 هو	 ق�سة	 �أي	 من	 �أهمية	
مبمار�سة	 �ملتعلق	 �لأدبي	 �ل�سياق	 �أ�	 �لأدبي	 �لدليل	 �إىل	 �لتو�سل	
�لطباعة	بالقو�لب	بني	�لعرب	�مل�سلمني	يف	�لقر�ن	�لو�سطى	تقريًبا؛	
حيث	مل	جند	دلياًل	ملمو�ًسا	ملن	كان	يقوم	بعملية	�لطباعة،	�أ�	�أين	
�لطباعة،	��لأهم	من	ذلك،	كيف	كانت	تتم	 تتم	عمليات	 كانت	
�لطباعة	 ق�سة	 من	 �ملفقودة	 �لأجز�ء	 هي	 هذه	 �لطباعة.	 عمليات	
�لعربية	بالقو�لب،	�هي	�أجز�ء	مثرية	لالهتمام	��لأ�سئلة	�لتي	تد�ر	
حولها	ت�سكل	دلياًل	لالأبحاث	�مل�ستقبلية	حول	هذ�	�ملو�سوع.

النتائج
�إن	غياب	�أي	��سف	�أدبي	�أ�	تاريخي،	حتى	�لآن،	عن	�لطباعة	
فهم	 �إىل	 �لتو�سل	 	� جدًّ �ل�سعب	 من	 يجعل	 بالقو�لب،	 �لعربية	
���سح	ملكان	ممار�سة	هذ�	�لن�ساط	يف	�ملجتمع	�لإ�سالمي	يف	�لع�سور	
�لقو�لب	 على	 تقريًبا،	 ح�سري،	 ب�سكل	 نعتمد	 نحن	 �لو�سطى.	
�إعد�دها،	 طريقة	 حول	 معلومات	 على	 للح�سول	 ذ�تها،	 �لطباعية	
�أجل	 �ملطبوعة،	�ذلك	من	 �لأخرى	 ��ملعلومات	 �لن�سو�ص	 �على	
�ملعلومات	 بع�ص	 ن�ستنتج	 �بالتايل	 منها،	 �لغر�ص	 �أ�	 �ظيفتها	 فهم	
عن	من	قام	باإعد�د	هذه	�لقو�لب	�لطباعية.	�بعبارة	�أخرى،	يجب	
�لطباعة	 �إىل	ظهور	 �أدت	 �لتي	 �لظر�ف	 لدينا	 مما	 ن�ستنتج	 �أن	 علينا	
بالقو�لب	�لطباعية.	�عليه،	فاإنني	�أ�د	�أن	�أقول	�إن	لدينا	�لآن	�أدلة	
عام،	 ب�سكل	 �لكن	 �لبيانات،	 بع�ص	 �توثيق	 لتاأكيد	 كافية	 مادية	
�لع�سور	 فرتة	 يف	 بالقو�لب	 �لطباعة	 ممار�سات	 عن	 فكرة	 لدينا	
�أندر�سون	 جاير	 متحف	 يف	 �ملعر��سة	 �لنماذج	 �تقدم	 �لو�سطى.	

�ملثال	�لد�عم	ملثل	هذه	�لفكرة.
ي�سمح	 �لذي	 �لنظري	 �لإطار	 هو	 �لفكرة	 لهذه	 �سر�ري	 هو	 ما	
مع	 تتو�فق	 �لتي	 �ملمار�سات	 حول	 معينة	 �أماكن	 نفرت�ص	 باأن	 لنا	

نف�سها.	 �لطباعية	 �لقو�لب	 يف	 عليها	 �ملن�سو�ص	 �ملادية	 �لأدلة	
بريك	 �إدموند	 قبل	 من	 موؤخًر�	 ن�سر	 مقاًل	 �أجد	 �ل�سياق،	 هذ�	 يف	
�حلد�ثة	 �جذ�ر	 �لتقنية	 �ملجمعات	 �ملركز:	 يف	 »�لإ�سالم	 بعنو�ن	
	Islam	at	the	Center:	Technological	Complexes	and	the

ما	قد	حدث	�يحدث	 لفهم	 	� Modernity	of	Roots	مفيًد�	جدًّ

طريقة	 ل�سرح	 حتديًد�	 �أكرث	 �ب�سكل	 بالقو�لب،	 �لطباعة	 يف	جمال	
�لإ�سالمية	 �لد�ل	 �أن	 ترى	 بريك	 �أطر�حة	 فاإن	 �باإيجاز،	 تنفيذها.	
لتطوير	 خ�سبة	 بيئة	 �سكلت	 ا	 ميالديًّ 	1700� 	650 حو�يل	 بني	
من	 ��مل�ستفادة	 ��مل�ستعارة،	 �ملكت�سبة،	 �لتقنيات	 ���ستغالل	
�لتقنية«	 »�ملجمعات	 مبفهوم	 بريك	 يق�سد	 �ل�سابقة.	 �حل�سار�ت	
بع�ص	 �تطوير	 لإن�ساء	 �ل�سر�رية	 ��لرب�مج	 �لأجهزة	 من	 جمموعة	
على	 �لثقافات.	 �أ�	 �حل�سار�ت	 �إحدى	 د�خل	 �ملتطورة	 �لأن�سطة	
�سبيل	�ملثال،	كان	تطور	فن	�لطباعة	يف	�أ�ر�با	معتمًد�	على	بع�ص	
�لأحرف،	 �قو�لب	 �لطباعية،	 �لقو�لب	 مثل	 �لالزمة	 �لعنا�سر	
�فيما	بعد	�لآلت	�لطباعية،	�أي	»�لأجهزة«،	ف�ساًل	عن	�لف�سول	
�لفكري،	��ملعرفة،	��لتجربة،	�من	ثم،	تبادل	�لأفكار	بني	جمموعة	
يف	 �مل�سرتكة	 �لحتياجات	 �أ�	 �لهتمامات	 ذ�ي	 من	 �لنا�ص	 من	
هذه	 بتطوير	 �سمحت	 �لتي	 »�لرب�مج«	 �أي	 �لقارة،	 �أنحاء	 جميع	

�لأن�سطة،	للتكيف	مع	خمتلف	�ل�ستخد�مات	��لتطبيقات.
�لقر�ن	 يف	 �لإ�سالمية	 �ملجتمعات	 �نفتاح	 �أن	 بريك	 يعلل	
�ملجموعات	 مع	 ��لت�سامح	 �لد�لية،	 جتارتها	 �ت�سجيع	 �لو�سطى،	
�ملظالت	 حتت	 تعي�ص	 كانت	 �لتي	 �ملختلفة	 ��لثقافية	 �لعرقية	
من	 �لعديد	 يف	 قوية	 تنمية	 عززت	 �لتي	 ��ل�سيا�سية	 �لجتماعية	
»�ملجمعات	�لتقنية«،	مثل	�لعلوم	�لفيزيائية	��لهند�سة	خالل	فرتة	
�لع�سور	�لو�سطى	�لإ�سالمية	يف	�لع�سور	�لو�سطى	��ملتاأخرة.	��إىل	
�لقر�ن	 يف	 بالقو�لب	 �لطباعة	 بن�ساط	 معرفتنا	 �إىل	 �نظًر�	 ما،	 حد	
باملفهوم	 �أن	�لطباعة	-	 �لو�سطى	يف	�لبالد	�لإ�سالمية،	يرى	بريك	
�لأ�ر�بي	-	كانت	مثاًل	فا�ساًل	يف	�ملجمعات	�لتقنية.	�من	خالل	
مناق�سة	�أ�سباب	هذ�	�لف�سل،	�أ�رد	بريك	نف�ص	�لأدلة	�ل�سابقة	�لتي	
�لإ�سالمية	يف	 �لبالد	 �لطباعة	يف	 �نت�سار	 �أ�سباب	عدم	 نعرفها	عن	
�لقر�ن	�لو�سطى،	�هي	�هتمام	�مل�سلمني	يف	�لقر�ن	�لو�سطى	باخلط	
�لذين	يعتمد�ن		 �لعاملني	 �ليد�ية،	�عدد	من	 �لكتابة	 �جماليات	

على	جمال	�لكتابة	�ليد�ية	كم�سدر	رزق	لهم.
�لطباعة	 باأن	 �لقائلة	 �حلجة	 مع	 كبرية	 بدرجة	 متفق	 �لآن	 �إنني	
�أمده	يف	 ثقياًل	طال	 كانت	حماًل	 )�ملنف�سلة(	 �ملتحركة	 بالأحرف	
�أقل	مع	ر�أي	 �أتفق	بدرجة	 �أنني	 �إل	 باللغة	�لعربية،	 �لعامل	�لناطق	
�لأن�سطة	 �لنوع	من	 ي�ساركو�	يف	هذ�	 �لعرب	مل	 باأن	 �لقائل	 بريك	
�لأ�لية؛	لأن	هناك	�لكثري	من	�لأدلة	�لقيمة	على	�هتمام	�لعرب	
بالطباعة	يف	�لفرتة	�لتي	�سبقت	�خرت�ع	�لطباعة	�حلديثة	يف	�أ�ر�با	
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يف	�أ��ئل	�لقرن	�خلام�ص	ع�سر.	من	�لأدلة	�لتي	منلكها،	��لتي	يت�سح	من	خاللها		منذ	�لوهلة	�لأ�ىل	�أن	بع�ص	
��ل�سور	 للن�سو�ص	 �ل�سامل	 �أ�	 �لكلي	 �لإنتاج	 �ممار�سة	 نظرية	 على	 مطلعني	 كانو�	 �لو�سطى	 �لقر�ن	 �لعرب	يف	

بالو�سائل		�مليكانيكية.
بالإ�سافة	�إىل	ذلك،	فقد	�أ�سبح	من	�ملرجح	على	نحو	متز�يد	)من	�جهة	نظري(	�أن	�لطباعة	�لعربية	بالقو�لب	
�لتي	 �لتطبيقات	�حلرفية	�ملختلفة	 �أ�	 �لتعبري�ت	 فاإن	 �باإيجاز،	 �لتمائم.	 �أكرث	بكثري	من	 �أخرى	 �أ�سكاًل	 �أنتجت	
ذكرتها	هنا	تتفق	�إىل	حد	كبري	مع	منوذج	بريك	حول	»�ملجمعات	�لتقنية«.	�ي�سيف	بريك	�أن	�لإ�سالم	)�هنا	�أنا	
�أفهم	�أنه	ي�سري	�إىل	�لد�ل	�لإ�سالمية	�لو�قعة	على	�لبحر	�ملتو�سط	�بالد	�ل�سام،	ب�سفة	عامة(	كان	نقطة	جتمع	جلمع	
�ن�سر	�لأفكار	��لتقنيات	�ملتعلقة	بالإنتاج	�لثقايف	��ملادي	على	حد	�سو�ء.	فقد	مت	��ستعارة	�لأفكار،	��لأد��ت	�أ�	
�حل�سول	عليها	من	قبل	�مل�سلمني	من	�حل�سار�ت	�ل�سابقة	��لكيانات	�ل�سيا�سية	�ملتاخمة	لالأر��سي	�لإ�سالمية.	
�لإ�سالمية	 �لإمرب�طورية	 منها	 تتاألف	 �لتي	 �لأر��سي	 ��لأد��ت	عرب	 �لأفكار	 م�ساركة	هذه	 يتم	 كان	 	، ثمَّ �من	
)�أ�	�لد�ل(	�تكييفها	مع	�لظر�ف	�أ�	�لحتياجات	�ملحلية.	�لذلك	جند	جمموعة	متنوعة	من	�لوثائق	�ملطبوعة	
بالقو�لب،	بد�ية	من	�لتمائم	�حتى	�ل�سهاد�ت	��لوثائق	�لتجارية،	��لعمالت	�لورقية،	�حتى	�ل�سور.	باخت�سار،	
�إن	هذه	�لقطع	�لفنية	جت�سد	بال�سبط	هذ�	�لنوع	من	�لتجارب	�ن�سر	�لبتكار�ت	�لتقنية	�لتي	يتحدث	عنها	بريك	
باأنها	طالئع	�حلد�ثة.	�هكذ�،	�أبدى	�مل�سلمون	يف	�لع�سور	�لو�سطى	-	�أ�	�سريحة	معينة	منهم	-	�هتماًما	بتطوير	
�إليه	من	خالل	 �أخرى	من	�لإنتاج	�لثقايف،	�هو	ما	يجب	�لنظر	 طباعة	�لن�سو�ص	��ل�سور،	�كذلك	جمالت	

�إرها�سات	�حلد�ثة	يف	�ملجتمع	�لإ�سالمي.
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من  نقلهما  خالل  من  العايل  ال�صد  مياه  من  �صمبل  اأبي  معبدي  اإنقاذ  اأعمال 

مكانهما مب�صاعدة اليون�صكو يف الفرتة من اإبريل 1964م  اإىل �صبتمرب  1968م.
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�ملعبد	�لكبري	باأبي	�سمبل	يف	موقعه	�لأ�سلي	�	تظهر	�أمامه	�ملعد�ت	��ستعد�ًد�	لبدء	تقطيعه.

�ملعبد	�لكبري	باأبي	�سمبل	�أثناء	�لتح�سري�ت	�لأ�ىل	لعملية	�لتقطيع.
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�أحد	مو�قع	�لعمل.	

�لعمال	يقومون	بن�سر	�لأحجار	متهيًد�	لنقلها	�إىل	�ملكان	�جلديد
	�أثناء	�أعمال	�لإنقاذ.

�أحد	مو�قع	�لعمل.	
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بعد	تقطيع	�جه	�أحد	متاثيل	�لفرعون	رم�سي�ص	�لثاين	�أثناء	�أعمال	�إنقاذ	معبدي	�أبي	�سمبل.	

نقل	�جه	�أحد	متاثيل	�لفرعون	رم�سي�ص	�لثاين	بعد	تقطيعها	�أثناء	�أعمال	�إنقاذ	معبدي	�أبي	�سمبل.	
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�إعادة	تركيب	�ملعبد	�لكبري	باأبي	�سمبل	يف	موقعه	�جلديد.	
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�لعمال	�أثناء	قيامهم	بعمل	حاجز	�أمام	�ملعبد	�لكبري	باأبي	�سمبل	حلماية	
�ملعبد	من	مياه	�لنيل.	

�لعمال	�أثناء	�لعمل	يف	نقل	�ملعبد	�تفكيكه.

�أحد	�لعمال	يقوم	بن�سر	�أحد	�لأجز�ء	مبنا�سري	�أعدت	خ�سي�ًسا	لهذه	�ملهمة. منا�سري	�آلية	�سنعت	خ�سي�ًسا	مل�سر�ع	نقل	معبد	�أبي	�سمبل	�يظهر
�لعامل	يقوم	بن�سر	�جلبل	�أعلى	�ملعبد.
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بناء	�لعتبة	�خلر�سانية	�أعلى	�ملعبد	من	�أجل	��سع	�ل�سخور	�جلبلية	يف	فرتة	لحقة	من	�أجل	�أن	يتخذ	�ملعبد	
�سكله	�لنهائي	مثلما	كان	يف	موقعه	�لأ�سلي.

�أعمال	�إنقاذ	معبدي	�أبي	�سمبل.	
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�إعادة	تركيب	�أجز�ء	معبد	�أبي	�سمبل	�ل�سغري	�ملكر�ص	للمعبودة	حتحور	
��مللكة	نفرتاري	ز�جة	�لفرعون	رم�سي�ص	�لثاين.



22

صـر
م�

رة 
اكـ

ذ

الدكتورة هند ال�صربيني

���ستخدمت	 �لقدمية،	 م�سر	 يف	 ا	 د�ًر�	حموريًّ �لأخ�ساب	 لعبت	
�أي�ًسا	 �ملعر�ف	 �من	 �لع�سور،	 �أقدم	 منذ	 �آثارها	 من	 كبري	 عدد	 يف	
�أنو�ع	�لأ�سجار	�ملحلية	يف	تلك	�حل�سارة	�لعريقة	كانت	 �أن	جميع	
يتم	 كان	 �جليدة	 �لأخ�ساب	 �أنو�ع	 ��أن	 جيدة،	 غري	 �أخ�سابًا	 تنتج	
��ستري�دها	من	بالد	�ل�سرق	�لأدنى	مثل	لبنان.	�كانت	�ل�سالت	
قوية	بني	م�سر	�لقدمية	�بالد	�ل�ساحل	�لفينيقي	منذ	ع�سر	�لألفية	
�ملنطقتني	 بالد	 بني	 �حل�ساري	 �لناجت	 �كان	 �مليالد،	 قبل	 �لر�بعة	
متميًز�	للغاية.	�يف	تلك	�لع�سور	�لقدمية	كانت	هناك	طرق	للتجارة	
بني	م�سر	�فينيقيا	عرب	�لبحر	��لرب.	�كان	من	بينها	طريقان	بريان:	
�لطميالت،	 ��دي	 عرب	 م�سر	 من	 ي�سري	 �كان	 �جلنوبي،	 �لطريق	
بئر	�سبع	يف	جنوب	فل�سطني،	 �إىل	 �من	خالل	�سبه	جزيرة	�سيناء	
بالقد�ص	 	� مارًّ �ملركزي	 �جلبل	 طريق	 مبحاذ�ة	 �سماًل	 منها	 �يتقدم	
متجًها	�سماًل.	�كان	�لطريق	�لثاين	مير	عرب	�ساحل	�لبحر	�ملتو�سط	

يف	�سمال	�سيناء	�ينتهي	عند	غزة.	
�منذ	ع�سر	�لأ�سرة	�لأ�ىل	كانت	تتم	�لتجارة	يف	�خل�سب	�لقادم	
من	لبنان	يف	��دي	�لنيل.	���ستمرت	تلك	�لتجارة	خالل	�لتاريخ	
�ل�ساحل	 على	 ميناء	 �أهم	 جبيل	 �أ�سبحت	 حتى	 �لقدمي	 �مل�سري	
�لفينيقي.	�بنهاية	ع�سر	ما	قبل	�لأ�سر�ت	�جدت	�لب�سائع	�للبنانية	
يف	كل	ربوع	م�سر.	�يف	ع�سر	�لأ�سرة	�لأ�ىل	��ستخدمت	�لألو�ح	
�خل�سبية	�ل�سخمة	�مل�ستوردة	يف	�لبناء.	�يف	�ل�سرية	�لذ�تية	للموظف	
�ملنقو�سة	على	جدر�ن	مقربته	 �ل�ساد�سة(	 �ين	)من	ع�سر	�لأ�سرة	
ق.م.(	 	2246-2255( مرنرع	 �مللك	 �أن	 فيها	 يخربنا	 باأبيد��ص،	
�لهرمية	 ملجموعته	 �حو�مل	 ��أعتاب	 �همي	 باب	 لإح�سار	 �أر�سله	
كبري	 مركب	 ببناء	 مرنرع	 �مللك	 لحًقا	 ��أمره	 مر�كب.	 �ستة	 يف	
)31.5م	طوًل	�15.75م	عر�ًسا(	من	خ�سب	�جلميز	�ملحلي	لنقل	
منطقة	حاتنوب	 �ملوجودة	يف	 �لألبا�سرت	 قر�بني	من	حماجر	 مائدة	

يف	م�سر	�لو�سطى.		 متثال	كا	-	عرب	�ملعر�ف	با�سم	متثال	»�سيخ	�لبلد«	من	خ�سب	�جلميز.
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�للبناين	 �ل�ساحل	 على	 �ملعر�ف	 )بيبلو�ص(	 مليناء	جبيل	 �كان	
د�ر	مهم	منذ	ع�سر	�لوحدة	بني	�سمال	م�سر	�جنوبها.	�على	�لرغم	
ما	 ع�سر	 منذ	 �خل�سبية	 �مل�سنوعات	 من	 �لعديد	 على	 عرث	 �أنه	 من	
قبل	�لأ�سر�ت،	فاإن	�مل�سنوعات	�خل�سبية	�مل�سرية	�لقدمية	�أ�سبحت	
جيدة	�ل�سنع	حني	مت	��ستخد�م	�لأد��ت	�ملعدنية	�لنحا�سية	منذ	
جبيل	 ميناء	 �لقدماء	 �مل�سريون	 ��عترب	 �لأ�سر�ت.	 ع�سر	 بد�ية	
��أكدت	 لبالدهم.	 �لأخ�ساب	 جلب	 م�سادر	 من	 ا	 رئي�سيًّ م�سدًر�	
عمق	 على	 �لقدمية	 �لد�لة	 ع�سر	 من	 �لقدمية	 �مل�سرية	 �مل�سادر	
�لعالقات	�متانة	�ل�سالت	بني	م�سر	�ميناء	جبيل.	�لقوة	�ل�سلة	
�ملختلفة،	 �ملركب	 بناء	 مر�حل	 �بني	 للخ�سب	 �مل�سدر	 �لبلد	 بني	
�أطلق	�مل�سريون	�لقدماء	على	تلك	�ل�سفن	�لبحرية	»�سفن	جبيل«	
�إىل	 م�ستخدًما	 ظل	 �لذي	 �ل�سطالح	 �هو	 بيبلو�ص«،	 »�سفن	 �أ�	
�لع�سر	�ملتاأخر	لي�سف	�لفرق	�لبحرية	�ليونانية	�لتي	�أح�سرها	�مللك	

نخا�	�لثاين	من	ع�سر	�لأ�سرة	�ل�ساد�سة	��لع�سرين	�ل�سا�ية.
�	منذ	ع�سر	 �عرث	على	خ�سب	�لآرز	�للبناين	يف	م�سر	مبكًر�	جدًّ
�لأ�سرة	�لثانية.	��سجل	عهد	�مللك	�سنفر�،	ر�أ�ص	�لأ�سرة	�لر�بعة،	

)2575-2551	ق.م.(	��سول	�أ�سطول	بحري	مكون	من	�أربعني	
�ملركب	 ��سنع	 لبنان.	 من	 �لقادم	 »مر�«	 بخ�سب	 حمملة	 �سفينة	
�جلنائزي	�لأ�ل	للملك	خوفو	من	خ�سب	�لآرز	�للبناين،	�كذلك	
مركبه	�لثاين.	�فى	متون	�لتو�بيت	�لدينية	�لتي	�ساعت	يف	ع�سر	
مركب	 يف	 ي�سافر	 �ملتوفى	 �أن	 متونها	 �أحد	 ذكر	 �لو�سطى،	 �لد�لة	
م�سنوع	من	خ�سب	�لآرز	�للبناين.	�خالل	حملته	�لأ�سيوية،	بنى	
�مللك	حتومت�ص	�لثالث،	�لفرعون	�ملحارب	من	فر�عنة	�لأ�سرة	�لثامنة	
ع�سرة،	)1479-1424	ق.م.(	�سفًنا	بحرية	لنقل	�لب�سائع	من	نف�ص	
�خل�سب	�لذي	ح�سل	عليه	�أي�ًسا	من	لبنان.	�من	�ملحتمل	�أن	�سفن	
جبيل	�لبحرية	يف	ع�سر	�لد�لة	�لقدمية	كانت	ت�سبه	تلك	�ل�سفن	
�خلام�سة(	 �لأ�سرة	 ع�سر	 )من	 �ساحورع	 بامللك	 �خلا�سة	 �لبحرية	
�لتي	من	�ملحتمل	�أنها	عادت	�إىل	م�سر	من	مكان	ما	على	�ل�ساحل	
�لفينيقي.	�يف	نهاية	ع�سر	�لد�لة	�لقدمية	��ستخدمت	�سفن	جبيل	
�لد�لة	 ع�سر	 �فى	 بونت.	 بالد	 مثل	 �لبعيدة	 �لبالد	 مع	 للتجارة	
�سارت	 حتى	 فل�سطني	 	- ب�سوريا	 جبيل	 �سفن	 �رتبطت	 �لقدمية،	
ع�سر	 يف	 فقط	 ��حدة	 مرة	 ظهرت	 ثم	 ا،	 عامًّ ��سطالًحا	 �لكلمة	
�ليونانية	 �حلربية	 �ل�سفن	 لتعريف	 �ظفت	 بينما	 �حلديثة،	 �لد�لة	
يف	�لع�سر	�لبطلمي.	���ستخدم	�خل�سب	يف	�سناعة	�للوحات	منذ	

ع�سر	�لنتقال	�لثالث	�إىل	نهاية	�لتاريخ	�مل�سري	�لقدمي.	

الأخ�صاب امل�صتوردة
جلبت	م�سر	�لقدمية	�لأخ�ساب	من	لبنان	�من	�أماكن	�أخرى؛	
�ذ�ت	 كبرية	 باأطو�ل	 م�سرية	 �أخ�ساب	 �جود	 لعدم	 نظًر�	 �ذلك	
جودة	كافية.	�كانت	جتلب	�لأخ�ساب	�جليدة	مثل	�لآرز	��ل�سنوبر	
�إىل	 �بالإ�سافة	 �حلارة.	 �إفريقيا	 �مناطق	 �آ�سيا	 من	غرب	 ��لأبنو�ص	
ذلك	كانت	�لنوبة	�لو�قعة	�إىل	�جلنوب	من	م�سر	هي	�ملنطقة	�لتي	
من	خاللها	ت�سل	�ملنتجات	�لإفريقية	�إىل	م�سر،	خا�سة	�لأخ�ساب.

خ�صب الآرز
كلمتا	 �لقدمية	 �مل�سرية	 �للغة	 يف	 �لآرز	 خ�سب	 على	 يطلق	 كان	
»مر�«	��أي�ًسا	»ع�ص«.	���سف	�لآرز	باأنه	بني	�للون	مييل	�إىل	�للون	
�يقا�م	 �م�سقول.	 ��سلب	 عطرية	 ر�ئحة	 �ذ�	 �م�ستقيم	 �لوردي	
�لآرز	�لتحلل	��حل�سر�ت.	��سجرة	�لآرز	�سخمة	يرت��ح	طولها	ما	
بني	30-40	مرًت�.	��جدت	�لأ�سياء	�مل�سنوعة	من	�لآرز	منذ	ع�سر	
�لبطلمي.	���ستخدم	عادة	يف	�سنع	 �لع�سر	 �إىل	 ما	قبل	�لأ�سر�ت	
�لتو�بيت	��ملقا�سري	��ملر�كب	��لأثاث.	��سنع	كر�سي	�لعر�ص	يف	



�لأ�سرة	 )من	 �آمون	 عنخ	 توت	 �مللك	 �لذهبي	 �لفرعون	 جمموعة	
�لثامنة	ع�سرة(	من	خ�سب	�لآرز.	�ي�سم	متحف	�ملرت�بوليتان	يف	
مدينة	نيويورك	لوًحا	مميًز�	من	كر�سي	�لعر�ص	للملك	حتتم�ص	�لر�بع	

��مل�سنوع	من	خ�سب	�لآرز	�أي�ًسا.	
�ترجع	بد�ية	جتارة	�لآرز	�إىل	عهد	�مللك	خع	�سخموي	من	ملوك	
ع�سر	�لأ�سرة	�لثانية.	�يذكر	حجر	بالرمو	�أنه	يف	عهد	�مللك	�سنفر�	
��سلت	�أربعون	�سفينة	حمملة	بخ�سب	�لآرز	�إىل	م�سر	كما	�سلف	
خ�سب	 ��ستخد�م	 �إىل	 ت�سري	 �مل�سادر	 من	 �لعديد	 �هناك	 �لذكر.	
بعدها.	 �ما	 �حلديثة	 �لد�لة	 ملوك	 من	 �لعديد	 عهود	 يف	 �لآرز	
��سورت	مقربة	�سنفرى	)�ملقربة	رقم	99	يف	طيبة(	رحلته	من	��إىل	
جبيل	لإح�سار	خ�سب	�لآرز	ملعبد	�آمون	يف	�لكرنك.	�هناك	منظر	
)�ملقربة	 مقربة	رخمريع	 �سناعة	يف	 �ر�سة	 يو�سح	 بن�ص	 م�ساحب	
��لأبنو�ص	 �لعاج	 من	 �لأثاث	 �سناعة	 يذكر	 طيبة(	 يف	 	100 رقم	
�لعديدة	 �لأمثلة	 من	 بع�ص	 هي	 �هذه	 لبنان.	 من	 �لآرز	 �خ�سب	

ل�ستخد�م	خ�سب	�لآرز.	
�من	�ملعر�ف	بني	علماء	�مل�سريات	�أن	�مل�سريني	تاجر��	لإح�سار	
�للبناين	 �لآرز	 �أخ�ساب	 مثل	 �للبناين	 �ل�ساحل	 من	 �لأخ�ساب	
من	 �لعديد	 ��تفق	 �أخرى.	 ��أنو�ع	 ��ل�سنوبر	 ��ل�سر�	 ��لعرعر	
�لباحثني	مع	ر�أي	لوكا�ص	عندما	�أ�سار	�إىل	�أنه	»�أ�سبح	من	�ل�سائع	
�لإ�سارة	�إىل	�أي	خ�سب	�آرز	عرث	عليه	يف	م�سر	على	�أنه	�آرز	لبناين«.	
�هو	ما	كان	نقطة	خالف	مع	�لباحثة	نيبي	�لتي	رف�ست	يف	�لعديد	
من	مقالتها	تلك	�لفكرة	��عتربت	�أن	ذلك	جمرد	تخمني	ل	بد	��أن	
يتغري.	فطبًقا	للباحثة	نيبي،	فاإنه	من	�ل�سعب	من	خالل	�لفح�ص	
�لآرز	 �أنو�ع	 �بني	 �للبناين	 �لآرز	 �لتمييز	بني	 �مليكر��سكوب	 حتت	
ا	حتديد	خ�سب	�لآرز	�لقدمي	على	 �لأخرى،	��أنه	من	�مل�ستحيل	علميًّ
�أنه	�لآرز	�للبناين؛	لأن	ذلك	يعترب	�فرت��ًسا	�لي�ست	نتيجة	قائمة	
على	دليل	علمي.	�ذكرت	قائمة	بالأ�سباب	�لتي	ي�ستحيل	معها	
�عتبار	كل	�أنو�ع	�أخ�ساب	�لآرز	�لتي	��ستخدمت	يف	م�سر	�لقدمية	
جاءت	من	لبنان.	كما	مل	تتفق	�أي�ًسا	مع	�آر�ء	ميج�ص	على	�عتبار	
رف�ص	 لوريه	 �إن	 حيث	 لالآرز	 �مل�سرية	 �لكلمة	 هي	 »ع�ص«	 كلمة	
��ستخد�م	كلمة	»ع�ص«	لالإ�سارة	�إىل	�لآرز،	��قرتح	�أنها	منا�سبة	�أكرث	
لل�سنوبر.	�ذكر	لوريه	�أن	ت�سوير	كلمة	»ع�ص«	يف	�لكتابة	�مل�سرية	
ا	كما	كانت	�حلال	 ا	�رديًّ �لقدمية	ظهر	بلون	ذهبي	باهت	�لي�ص	بنيًّ
�أن	كلمة	»مر�«	ذكرت	يف	ن�ص	 نيبي	 ��أ�سافت	 �لآرز.	 مع	خ�سب	
مريكارع	كمثال	للخ�سب	�لذي	قيل	�إنه	يتم	�إح�ساره	من	�لغرب.	
يف	 لوريه	 ��ستخدمها	 �لتي	 �لأمثلة	 �إىل	 نظريتها	 يف	 ��ستندت	 كما	
عليه	 �سورت	 ل�سوبى	 تابوًتا	 كان	 ��أحدها	 نظره،	 �جهات	 تدعيم	
�مل�ساند	 لأ�ل	 �مل�ساحبة	 �لكتابة	 �تقر�أ	 �لر�أ�ص،	 م�ساند	 من	 ثالثة	
مييل	 �لثالث	 كان	 بينما	 باهت،	 �أ�سفر	 بلون	 م�سوًر�	 �كان	 »ع�ص«،	

�أي	نوع	من	 �للون	�لأحمر	��ساحبته	كلمة	»مر�«.	�ل	يوجد	 �إىل	
��ستخد�م	»ع�ص«	 ديفيز	 �يف�سل	 باهت.	 �أ�سفر	 لونه	 �لآرز	 خ�سب	
عند	�لإ�سارة	�إىل	خ�سب	�لآرز،	كما	�أ�سار	�إىل	�حتمال	��ستخد�مه	
كم�سطلح	عام.	�ل	يتفق	�لعديد	من	�لباحثني	مع	طريقة	نيبي	يف	
جتاهل	كل	�لن�سو�ص	��لنتائج	�ملتالحقة،	�يوؤمنون	باأن	عدم	�جود	
تو�سيف	دقيق	للخ�سب	�مل�سري	من	�لناحية	�للغوية	ترك	م�ساحة	
يكونو�	 مل	 �لقدماء	 �مل�سريني	 باأن	 ذلك	 مربرين	 �لر�سا،	 لعدم	
علماء	 �حدد	 �لأخ�ساب.	 بخ�سو�ص	 ��سطالحاتهم	 يف	 حمددين	
من	 �لكن	 �لآن،	 �أماكن	 �أربعة	 يف	 �لآرز	 من	 �أنو�ع	 �أربعة	 �لنبات	
�أطل�ص	 �لهيماليا	�قرب�ص	�جبال	 بينها،	�هي	 �لتفريق	 �مل�ستحيل	
�للبناين	�لذي	ينمو	يف	غابات	على	�رتفاع	1000	 �لبنان	)�لآرز	
مرت	فوق	م�ستوى	�سطح	�لبحر	يف	لبنان	�على	�ل�ساحل	�ل�سوري	
�يف	جنوب	تركيا(.	�على	�لرغم	من	�أن	�مل�سريني	رمبا	��ستغلو�	ليبيا	
�لن�سو�ص	 فاإن	 �لأخ�ساب،	 للح�سول	على	 �أخرى	 �م�سادر	غربية	
ت�سري	�إىل	�ل�ساحل	�لفينيقي	كم�سدر	لالآرز	��لأخ�ساب	�لأخرى	

ذ�ت	�لأحجام	�لكبرية.			

خ�صب العرعر 
ينمو	�لعرعر	مع	�لآرز	على	�جلبال	�ل�سرقية	�لو�قعة	على	�ساحل	
	25-20 حو�ىل	 �إىل	 �رتفاعه	 يف	 �لعرعر	 �ي�سل	 �ملتو�سط.	 �لبحر	
مرًت�.	�يف	�لوقت	�حلايل	يختلط	10%	من	�سجر	�لعرعر	بالآرز	يف	
مرت	 	2000� 	1700 بني	 ما	 �رتفاع	 على	 تنمو	 �لتي	 �لآرز	 غابات	
فوق	م�ستوى	�سطح	�لبحر	يف	جنوب	تركيا.	��لعرعر	خ�سب	�أحمر	
�للون	ذ�	ر�ئحة	طيبة	�ميدنا	بال�سمغ	��لزيت	�للذين	ي�ستخدمان	يف	
�سناعة	�لبخور.	�يتم	غالًبا	�عتبار	�لعرعر	على	�أنه	�آرز	باخلطاأ	على	

�لرغم	من	�ختالفهما	يف	�لرتفاع.	
��سنعت	هيكل	مركب	خوفو	�لأ�ىل	من	�لعرعر،	��أي�ًسا	�لآلت	
�أبحاث	 �حددت	 �للوفر.	 متحف	 يف	 �لقدمية	 �مل�سرية	 �ملو�سيقية	
�كار�لني	 مالكوم	 معمل	 بو��سطة	 متت	 �لتي	 �لدندر�كر�نولوجى	
بع�ص	 �لأ��سط	 ��ل�سرق	 �إيجه	 بحر	 يف	 للدندر�كر�نولوجى	 �يرن	
�ت�سري	 �ده�سور.	 ميد�م	 �سنفر�	يف	 �لعرعر	يف	هرمي	 �لألو�ح	من	
�لأبحاث	�حلديثة	�إىل	�أن	ن�سف	�لأ�سياء	�مل�سنوعة	من	�لعرعر	توؤرخ	

بالع�سر	�ليوناين	�لر�ماين.

خ�صب ال�صرو
ر�ئحة	 �ذ�	 �ناعم	 �لحمر�ر	 �إىل	 مييل	 بني	 لونه	 �ل�سر�	 خ�سب	
�لبنان	 �سوريا	 يف	 �سجره	 �ينمو	 �لت�سكيل.	 ��سهل	 �قوي	 طيبة	
�تركيا	�جزيرة	كريت.	�كان	ي�ستخدم	يف	�سناعة	�لأثاث	��ملر�كب	
�يف	 ��لأبنية.	 �لتذكارية	 ��لأبو�ب	 ��لنق�ص	 �لتماثيل	 ��سناعة	
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ا	من	خ�سب	�ل�سر�	مثل	كر�سي	حاتنوفر.	 ا	�أ�	جزئيًّ متحف	�ملرت�بوليتان	�لعديد	من	قطع	�لأثاث	�مل�سنوعة	كليًّ
�إىل	�لأردن.	��أ�سبح	��ستخد�م	�ل�سر�	�أكرث	 �ينمو	�ل�سر�	لرتفاع	30	مرًت�	على	�جلبال	�ل�ساحلية	من	�ملغرب	

�سيوًعا	يف	�لع�سر	�ملتاأخر.

الأخ�صاب املحلية
�عتاد	�لعلماء	على	�إطالق	لفظ	�ل�سحر���ت	على	�ملناطق	�ملتاخمة	مل�سر	يف	�لع�سور	�لقدمية؛	نظًر�	لكونها	
تخلو	من	كل	مظاهر	�لخ�سر�ر	كما	هي	�حلال	�لآن.	�لكن	ما	جاءنا	من	�ملناظر	��لنقو�ص	ل	يوؤيد	تلك	�لفكرة	
�سيناء	 �مليالد.	�ما	ز�لت	 �إفريقيا	���سل	ذر�ته	يف	حو�يل	10000	قبل	 فالطق�ص	كان	مطرًي�	يف	�سمال	 متاًما؛	
حتمل	�لدليل	على	تلك	�لفرتة	�خل�سر�ء	متمثلة	فيما	ذكره	�لعلماء	من	�جود	عدد	من	�أ�سجار	�لعرعر	يف	مناطق	
�ملرتفعات	يف	�سمال	�سيناء	يف	جبل	�ملغارة	يف	يلج	�حالل.	�يف	عام	1943م	ذكر	لوكا�ص	�هاري�ص	يف	تقريرهما	
�أن	حو�يل	100	�سجرة	عرعر	مت	ر�ؤيتها	يف	تلك	�ملناطق،	�هو	ما	ي�سري	�إىل	�أنها	كانت	متثل	غابة	�سابقة،	رمبا	كانت	

ترجع	�إىل	�لع�سر	�حلجري	�حلديث	)�لنيوليتي(.	

من	 كا	 �إي	 �مللكي	 �لق�سر	 �رئي�ص	 �مللكي	 �ملطهر	 للكاهن	 �خل�سبي	 �لوهمي	 �لباب	
�سقارة	من	�لأ�سرة	�خلام�سة.	
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خ�صب اجلميز
كان	يطلق	على	خ�سب	�جلميز	»نهت«	يف	�للغة	�مل�سرية	�لقدمية.	
�ل�سحر�ء	 ���حات	 ��سيناء	 �لنيل	 ��دي	 يف	 �جلميز	 �سجر	 �ينمو	
للتحلل	 مقا�مته	 نتيجة	 �لنجارة	 �أنو�ع	 ���ستخدم	يف	كل	 �لغربية.	
��أي�ًسا	لأنه	خفيف	��سهل	�حلفر	عليه.	�من	خ�سائ�سه	�أنه	�سلب	
�لونه	�ساحب	�خفيف	�لوزن	�ملم�سه	خ�سن	�رديء	�جلودة	�كثري	
�لعقد.	��ساعد	�نت�ساره	يف	م�سر	يف	حتديد	�لعديد	من	�لقطع	من	
ثمرة	 �ل�سجرة	 �لهذه	 �لقدمية.	 �ل�سياقات	 يف	 �ل�سجرة	 تلك	 نوعية	
��ل�سائل	 �لأ�ر�ق	 ��ستخد�م	 �يتم	 )�جلميزة(	 �لذيذة	 �سغرية	
�للبني	كد��ء.	�ممكن	�أن	ي�سل	�رتفاع	�سجرة	�جلميز	�إىل	20	مرًت�	
�لقدمية	كان	 �سجر	�جلميز	يف	م�سر	 �لقطع	 �أمتار.	 	8 �إىل	 �حميطها	
ل	بد	من	�حل�سول	على	�إذن	من	�لق�سر	�مللكي	بذلك.	��رتبطت	
�سجرة	�جلميز	بالربات	حتحور	�نيت	�نوت.	�ذكرت	يف	ن�سو�ص	
�لأهر�م	�متون	�لتو�بيت	على	�أنها	م�سيطرة	على	�لعامل	�ل�سفلي.

خ�صب ال�صنط
�أطلق	على	خ�سب	�ل�سنط	»�سندت«	�أ�	»�سند«	يف	�للغة	�مل�سرية	
�لقدمية.	�كان	ي�ستخدم	منذ	ع�سور	ما	قبل	�لأ�سر�ت.	���سف	باأنه	
�أحمر	�للون	�قوي	�لتحمل	على	�لرغم	من	�رتفاعاته	�ملحد�دة	غري	
م�سدًر�	 كان	 �أنه	 غري	 �لكبرية.	 �خل�سبية	 �لأعمال	 ل�سنع	 �ل�ساحلة	
يف	 �ل�سفن	 �سناعة	 يف	 ��ستخد�مه	 �ذكر	 �ل�سفن.	 ل�سناعة	 جيًد�	
�ل�سرية	�لذ�تية	للمدعو	�ين	من	ع�سر	�لأ�سرة	�ل�ساد�سة	��ملوجودة	
�لأثاث	 �سناعة	 بكثافة	يف	 ��ستخدم	 كما	 �أبيد��ص.	 يف	 مقربته	 يف	
�لد�لة	 ع�سر	 من	 ن�سو�ص	 �ذكرت	 ��ل�سهام.	 ��لأقو��ص	 ��لأ�تاد	
�ل�سنط.	 من	 مركًبا	 	60 لبناء	 ��لعليا	 �لو�سطى	 مل�سر	 بعثة	 �لقدمية	

��حتوى	�لأثاث	من	كل	�لع�سور	على	خ�سب	�ل�سنط.

خ�صب الطرفاء
�لقدمية.	 �مل�سرية	 �للغة	 يف	 »ج�سر«	 �لطرفاء	 خ�سب	 على	 �أطلق	
باأنه	خ�سن	�كثيف.	�ياأتي	من	�سجرة	�سحر��ية	 ���سف	خ�سبها	
�هي	 م�سر.	 �أرجاء	 كل	 يف	 �تنمو	 رفيعة.	 ��أ�ر�ق	 �أغ�سان	 ذ�ت	
�لوحيدة	�لتي	ت�سبح	�سجرة	كاملة	�ل	تظل	ك�سجرية.	�مل	ينظر	
�إىل	خ�سب	�لطرفاء	باعتبار؛	لأنه	يعطي	قطًعا	ذ�ت	�أحجام	�سغرية.	
�أن	يلتف	خالل	مر�حل	جتفيفه.	�يوجد	به	�لعديد	 �أنه	ممكن	 كما	
�إىل	�سعوبة	�لعمل	عليه.	�عرث	 بالإ�سافة	 �لعقد	 �لعيوب	مثل	 من	
على	�لأ�سياء	�مل�سنوعة	من	�لطرفاء	منذ	�لع�سر	�حلجري	�حلديث	

)�لنيوليتي(	�إىل	�لع�سر	�ليوناين	�لر�ماين.	
للملك	 �مللون	 �خل�سب	 من	 �سغري	 متثال	
ع�سر	 من	 �لل�ست	 من	 �لأ�ل	 �سنو�سرت	

�لأ�سرة	�لثانية	ع�سرة.
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خ�صب اخلروب
�لقدمية.	 �مل�سرية	 �للغة	 يف	 �خلر�ب	 خ�سب	 على	 »جنم«	 �أطلق	
ا	ذ�	نوعية	جيدة.	�ت�سل	 �ينتج	من	�سجرة	�سغرية	تنتج	خ�سًبا	قويًّ
هذه	�ل�سجرة	�إىل	ع�سرة	�أمتار	يف	�لرتفاع	�جذعها	مليء	بالثقوب.	
تنمو	يف	م�سر	يف	 �ملتو�سط	�لكن	 �لبحر	 بغز�رة	يف	منطقة	 �توجد	
�حلد�ئق	فقط.	�قدر	�لنجار�ن	هذ�	�خل�سب	للونه	�كثافته.	�يف�سل	
نظًر�	 ريه؛	 �عدم	 �جلافة	 �سبه	 �أ�	 �جلافة	 �ملناطق	 يف	 �سجرته	 زر�عة	
لأن	جذ�رها	ت�ستطيع	�أن	ت�سل	�إىل	عمق	كبري	�إىل	م�ستوى	�ملياه	
�جلوفية.	�على	�لرغم	من	�أن	�سجر	�خلر�ب	موجود	بوفرة	يف	�سرق	
�لغربية.	�متت	 فاإنه	�جد	بكرثة	يف	�سحر�ء	م�سر	 �ملتو�سط،	 �لبحر	
تنمو	 كانت	 �لتي	 �ملتفرقة	 �خلر�ب	 �أ�سجار	 بع�ص	 �أن	 �إىل	 �لإ�سارة	
يف	 »جنم«	 كلمة	 �ظهرت	 مل�سر.	 �لغربي	 �ل�سمايل	 �ل�ساحل	 على	
�لن�سو�ص	�مل�سرية	�لقدمية	منذ	ع�سر	�لأ�سرتني	�لثانية	��لثالثة،	ثم	
يف	ع�سر	�لنتقال	�لأ�ل	يف	دندرة،	�يف	قائمة	للنباتات	�لب�ستانية	
للعطور	يف	معامل	 �لثامنة	ع�سرة،	�يف	��سفات	 �لأ�سرة	 من	ع�سر	
�حلديثة،	 �لد�لة	 ع�سر	 �خالل	 �دندرة.	 �إدفو	 يف	 �ملتاأخر	 �لع�سر	
�أخ�ساب	�خلر�ب	 �لأثاث	��لألو�ح	من	 فر�عنة	م�سر	بع�ص	 طلب	
�أنه	 �لثالث	�لتي	ذكرت	 من	�سوريا،	طبًقا	حلوليات	�مللك	حتومت�ص	
��أنه	 �لأ�ىل،	 �لفينيقي	يف	حملته	 �ل�ساحل	 مدن	 من	 ت�سلم	جزية	
�لكلمة	 نف�ص	 ���ستخدمت	 �لثانية.	 حملته	 يف	 كغنيمة	 �أح�سرها	
�عتقد	 �لهذ�	 مبخ�س�ص	خمتلف	 �لكن	 بونت	 من	 منتًجا	 لت�سف	

�أنه	�ل�سنط.

خ�صب الدوم 
�أطلق	»مام«	على	خ�سب	�لد�م	يف	�للغة	�مل�سرية	�لقدمية.	�ينمو	
�لد�م	يف	م�سر	�لعليا	من	�أبيد��ص	جنوبًا	��إىل	�لو�حات	�لغربية؛	
من	 �لبلح	 مثل	 �أ�سا�سية	 ب�سفة	 فاكهته	 على	 للح�سول	 �ذلك	
�لنخيل.	�يتمتع	خ�سب	�لد�م	بكثافته	��سالبته،	�هذ�	ما	جعل	
�أ�ر�قه	 ���ستخدمت	 �ملر�كب.	 �سناعة	 يف	 ي�ستخدمونه	 �مل�سريني	
�سناعة	 �أليافه	يف	 ���ستخدمت	 ��حل�سر	 �ل�سفن	 �سناعة	حبال	 يف	
�ربط	 �لكر��سي.	 لبع�ص	 كحز�م	 �لأثاث	 يف	 ���ستخدم	 �لفر�ص.	
�مل�سريون	�لقدماء	بني	نخيل	�لد�م	�بني	�لنوبة	�بونت،	كما	كان	
�لأ�سرة	 من	 ب�سقارة	 مقربة	 �يف	 دندرة.	 يف	 حتحور	 ملعبد	 مقد�ًسا	
�لثانية	�أ�	�لثالثة	��ستخدم	�سعف	�لد�م	يف	ت�سقيفها،	غري	�أنه	جاء	
�لد�لة	 �لقدمية	بعد	ع�سر	 �مل�سرية	 �لن�سو�ص	 �لد�م	يف	 ذكر	�سجر	
�جلر�نيتي	 متثاله	 على	 مينمو�سي	 �لعمال	 رئي�ص	 �يقول	 �لقدمية.	
ح�سلت	 »لقد	 �حلديثة:	 �لد�لة	 ع�سر	 من	 �مليد�مود	 من	 �لأ�سود	

على	�سر�ئب	من	م�سايخ	قبائل	�أر�ص	�لنوبة...	�لعديد	من	�ل�سفن	
يعمل	 مينمو�سي	 �كان	 �سنوية...«.	 ك�سر�ئب	 �لد�م	 نخيل	 من	
رئي�ًسا	للعمال	يف	حماجر	طرة	يف	عهد	�مللك	�إمنحوتب	�لثاين.	

خ�صب نخيل البلح
�مل�سرية	 �للغة	 يف	 »برنت«	 �لبلح	 نخيل	 خ�سب	 على	 �أطلق	
�يبلغ	جذع	 رديئة.	 نوعية	 �ذ�	 �ليفي	 رقيق	 باأنه	 ���سف	 �لقدمية.	
�لنخل	�لأ�سطو�ين	�ل�سكل	حو�ىل	20	مرًت�	�أ�	�أكرث.	�ينمو	نخيل	
�لبلح	يف	�لدلتا	���دي	�لنيل	��لو�حات	��ملناطق	�لعالية	�لرطوبة	
جدر�ن	 على	 كثرًي�	 �ي�سور	 �لأحمر.	 �لبحر	 �ساحل	 طول	 �على	
ن�سيجه	 �يجعله	 �ملباين.	 ت�سقيف	 يف	 خ�سبه	 �ي�ستخدم	 �ملقابر.	
ل�سنع	 ي�سلح	 �لكنه	 �لأعمال،	 ببع�ص	 للقيام	 �سالح	 �خليطي	غري	
�حلجري	 �لع�سر	 منذ	 للطعام	 م�سدًر�	 �كان	 ��ل�سالل.	 �حل�سري	
�لقدمي	)�لباليوليثك(	يف	م�سر.	�ظهر	نخيل	�لبلح	على	�للوحات	
منذ	ع�سر	ما	قبل	�لأ�سر�ت	�يف	قو�ئم	�لقر�بني	منذ	ع�سر	�لأ�سرة	
�سنع	 �مل�سريات	 علماء	 �إرجاع	 �سيوع	 من	 �لرغم	 �على	 �لأ�ىل.	
حبال	�ل�سفن	�إىل	خ�سب	�لنخيل،	فاإن	�لدر��سات	�حلديثة	�أثبتت	
عليه	 يعتمد	 مثلما	 كثرًي�	 عليه	 يعتمد��	 مل	 �لقدماء	 �مل�سريني	 �أن	
�مل�سريون	�ملحدثون.	��إجماًل	ملا	�سبق،	فاإن	تلك	�لأخ�ساب	�ملحلية	
�باأطو�ل	 �جلودة	 يف	 فقرية	 �أخ�سابًا	 تنتج	 كانت	 �لقدمية	 �مل�سرية	
ق�سرية	�مقاطع	عر�سية	�سغرية،	مما	جعلها	حمد�دة	�ل�ستخد�مات	

يف	�ل�سناعة	��لبناء.

�ملق�سورة	�لثالثة	من	�ملقا�سري	�خل�سبية	�ملذهبة	للفرعون	توت	عنخ	�آمون	من	
�لأ�سرة	�لثامنة	ع�سرة.
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ا�صتخدامات الأخ�صاب
عدة،	 �أغر��ص	 يف	 �لقدمية	 م�سر	 يف	 �لأخ�ساب	 ��ستخدمت	
��ل�سناديق	 ��لأثاث	 ��لتو�بيت	 ��لتماثيل	 �ملر�كب	 �سناعة	 مثل	
�جلنائزية	�غريها.	�كانت	�سجرة	�جلميز	��حدة	من	�أهم	�لأ�سجار	
يف	م�سر	�لقدمية	���ستخدم	خ�سبها	يف	�لأد��ت	�جلنائزية	��سناعة	
��ل�سناديق	 ��للوحات	 ��لتو�بيت	 ��ملر�كب	 ��لتماثيل	 �لأثاث	
�لع�سر	 �إىل	 �لقدمية	 �لد�لة	 ع�سر	 منذ	 ��لأ��ين	 �لتع�سيق	 �ل�سان	

�مللكة	 كانت	 عندما	 ع�سرة	 �لثامنة	 �لأ�سرة	 ع�سر	 �يف	 �لر�ماين.	
حت�سب�سوت	تبني	�ملر�كب	لنقل	م�سالتها،	كان	هناك	ند�ء	لقطع	
�سجر	�جلميز	يف	�أنحاء	�لبالد	لتوفري	كمية	�خل�سب	�ملطلوبة.	�عرث	
على	منوذج	من	خ�سب	�جلميز	م�ستخدًما	يف	�أ�سا�سات	معبد	�لدير	
�لبحري	�يوؤرخ	بعام	1500	قبل	�مليالد.	�ذكر	خ�سب	�جلميز	يف	
ن�سو�ص	�لأ�سرة	�لثامنة	ع�سرة	حني	كان	ي�سور	كثرًي�	على	جدر�ن	
م�سر	 بكرثة	يف	 �خل�سب	 هذ�	 ���ستخدم	 �لأ�سرة.	 تلك	 من	 �ملقابر	
منا�سًبا	 يكن	 مل	 �إنه	 حيث	 ق�سرية؛	 �أطو�ًل	 �ملطلوب	 كان	 عندما	
من	 �لعديد	 هياكل	 ��سنعت	 �مل�ستقيمة.	 �لطويلة	 �لألو�ح	 لعمل	
�إىل	 يقطع	 �كان	 �لنوع.	 �لقدمية	من	هذ�	 م�سر	 �لنيلية	يف	 �ملر�كب	
قطع	م�ستطيلة	ق�سرية.	���ستخدم	�مل�سريون	�لقدماء	تقنية	متقدمة	
يف	ربط	�ترقيق	�خل�سب	لتقليل	تاأثري	�خل�سب	ذي	�لنوعية	�لرديئة	
يف	حما�لة	خللق	لوح	خ�سبي	�سخم	مثل	�مل�ستخدم	يف	تابوت	يف	
�من	 �لثالثة.	 �لأ�سرة	 من	 �سقارة	 يف	 ز��سر	 للملك	 �ملدرج	 �لهرم	
لونه	 ب�سبب	 �خلر�ب	 �مل�سريون	 �لنجار�ن	 قدرها	 �لتي	 �لأنو�ع	
من	 �لعديد	 على	 �مل�سرية	 �لن�سو�ص	 ��حتوت	 �ثقله،	 �لأحمر	
)مثل	 �جليد	 �لأثاث	 �سناعة	 يف	 �خلر�ب	 ل�ستخد�مات	 �مل�سادر	
م�ساند	�لقدم	��ملو�ئد	��لكر��سي(	بالإ�سافة	�إىل	�لأقو��ص	��أد��ت	
�لتجميل.	�على	�لرغم	من	عدم	�جود	دليل	مبا�سر	على	��ستخد�م	
خ�سب	�خلر�ب	يف	بناء	�ل�سفن،	فاإن	��ستخد�م	خ�سب	�خلر�ب	يف	
�سناعة	�لأثاث	يف	ع�سر	�لد�لة	�حلديثة	يقرتح	�أنه	رمبا	��ستخدم	يف	
�لبناء	�لعلوي	ل�سناعة	�ل�سفن	�جليدة	��أد��ت	�لتجميل	�لوحات	
�لبلح	 نخيل	 خ�سب	 ���ستخدم	 جلودته.	 نظًر�	 �ذلك	 �ملومياء؛	
��لد�م	يف	�سناعة	�لأثاث	��لأ�سقف	يف	�لو�حات.	�كان	خ�سب	

�ل�سنط	م�سدًر�	جيًد�	يف	�سناعة	�ملر�كب	��لأبو�ب	�لوهمية.
م�سر	 فقر	 من	 �لرغم	 على	 �أنه	 على	 �أ�ؤكد	 فاإنني	 �لنهاية،	 �يف	
�لقدماء	 �مل�سريني	 فاإن	 �جليدة،	 �لأخ�ساب	 يف	 �لو��سح	 �لقدمية	
�لد�ل	 من	 �جليدة	 �لأخ�ساب	 ��ستري�د	 طريق	 عن	 ذلك	 عو�سو�	
�أعماًل	 ��أنتجو�	 لبنان،	 مثل	 �لقدمي	 �لأدنى	 �ل�سرق	 يف	 �ملجا�رة	
خال�سة.	 ح�سارية	 م�سرية	 �سبغة	 ذ�ت	 �لأهمية	 غاية	 يف	 خ�سبية	
�كانت	�لأخ�ساب	�سو�ء	�مل�ستوردة	�أ�	�ملحلية	ذ�ت	�أهمية	كربى	يف	
�ل�سفن	 �أغر��ص	�ستى	مثل	�سناعة	 �لقدمية	���ستخدمت	يف	 م�سر	
��لأ�سقف	 ��للوحات	 ��لتماثيل	 ��ملقا�سري	 ��لأثاث	 ��ملر�كب	
من	 �لقدمية	 م�سر	 يف	 �لأخ�ساب	 د�ر�سة	 �تعد	 �غريها.	 ��لأبنية	
�ملجالت	�لأثرية	�ملتميزة	�لتي	متدنا	بالعديد	من	�ملعلومات	�ملهمة	
عن	م�سر	�لقدمية	�تاريخها	��آثارها	�طرق	�سناعتها	�كيفية	تاأريخها،	
تاريخها	 عرب	 �لفريدة	 �لقدمية	 م�سر	 بح�سارة	 معرفتنا	 من	 يزيد	 مما	

�لإبد�عي	�لطويل.

متثال	خ�سبي	مذهب	للملك	توت	عنخ	�آمون	من	�لأ�سرة	�لثامنة	ع�سرة.
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ُي�ؤرخ	حلادث	اإ�شابة	واإقامة	و�شفاء	امللك

الدكتور �صامي �صالح عبد املالك البيا�صي
 الأ�صتاذ فوزي قطب �صليم

مبحافظة	 �لق�سا�سني	 ببلدة	 �لأ�ل	 فار�ق	 �مللك	 م�سجد	 ُيعترب	
عهد	 يف	 �ُسيدت	 �لتي	 �لهامة	 �جلامعة	 �مل�ساجد	 من	 �لإ�سماعيلية	
ر	فار�ق	�لأ�ل	�مللك	قبل	�لأخري	من	ملوك	�أ�سرة	حممد	 ملك	ِم�سْ
�ُسيد	 �أنه	 ��حل�سارية	يف	 �لتاريخية	 �أهميته	 �تاأتي	 ر.	 مِب�سْ با�سا	 علي	
بنف�سه	 �سيارته	 قيادة	 �أثناء	 فار�ق	 �مللك	 لها	 تعر�ص	 لُيوؤرخ	حلادثة	
يف	�ملنطقة،	�بعد	�أن	تعافى	من	�حلادثة	قرر	بناء	هذ�	�مل�سجد	ببلدة	
�لق�سا�سني؛	�سكًر�	هلل	على	�سفائه،	�تخليًد�	لذكرى	�إقامته	يف	هذه	

�لبلدة.
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املوقع واملو�صع
ُتعرف	 �لتي	 �لق�سا�سني	 مبدينة	 فار�ق	 �مللك	 م�سجد	 يقع	
�أحد	 �هي	 �ملحطة،	 ق�سا�سي	 عن	 لها	 متييًز�	 �جلديدة	 بالق�سا�سني	
من	 بالقرب	 ُيوجد	 ��مل�سجد	 �لإ�سماعيلية.	 �ُمدن	حمافظة	 مر�كز	
فهو	 �مل�سجد	 مو�سع	 �أما	 �لهوي�ص،	 يعلو	 �لذي	 �لق�سا�سني	 ُكوبري	
�جلنوبية	 �لناحية	 من	 �لإ�سماعيلية	 ترعة	 على	 مبا�سرًة	 ي�سرف	
�بينهما	�لآن	�سارع	مت	تعبيده،	��ُسيد	يف	�لناحية	�لغربية	منه	معهد	
�ل�سرقية	 ��جلنوبية	 �جلنوبية	 �لناحية	 �من	 �لأزهري،	 جرب	 حممد	
مبنى	مقر	�إد�رة	�لأ�قاف،	�من	�لناحية	�ل�سرقية	م�سلى	لل�سيد�ت	

�د�ر�ت	�ملياه.

املن�صئ
�نق�ص	 ��لتاأ�سي�سي	 �لتذكاري	 �لنق�ص	 يف	 �رد	 ما	 خالل	 من	
�لفتتاح	للم�سجد	فاإن	�ملن�سئ	هو	»ح�سرة	�ساحب	�جلاللة	�مللك	
ر«،	�قد	�لد	 �ل�سالح	�ملعظم	فار�ق	�لأ�ل	�بن	فوؤ�د	�لأ�ل	ملك	ِم�سْ
قربه	 على	 �لذي	 �ل�ساهدي	 �لنق�ص	 ح�سب	 �لأ�ل	 فار�ق	 �مللك	
�سهر	جمادى	 ��لع�سرين	من	 �حلادي	 بالقاهرة	يف	 �لرفاعي	 بجامع	
عام	 فرب�ير	 �سهر	 من	 ع�سر	 �حلادي	 �ملو�فق	 1338هـ	 �سنة	 �لأ�ىل	
1920م،	�هو	�لبن	�لوحيد	من	�لذكور	للملك	فوؤ�د	�لأ�ل،	�توىل	
عر�ص	�لبالد	خلًفا	لو�لده	يف	�ليوم	�خلام�ص	ع�سر	من	�سهر	�سفر	�سنة	
1355هـ	�ملو�فق	�ل�ساد�ص	من	مايو	عام	1936م،	�نظًر�	لعدم	بلوغه	
فقد	مت	ت�سكيل	جمل�ص	��ساية،	�ملا	بلغ	مت	تن�سيبه	ملًكا	على	�لبالد	
يف	�ليوم	�لتا�سع	��لع�سرين	من	�سهر	يوليو	عام	1937م،	�ظل	ملًكا	
على	�لبالد	ملدة	�ستة	ع�سر	عاًما	حتى	قيام	ثورة	�لثالث	��لع�سرين	
من	يوليو	عام	1952م،	�قد	�أرغمته	�لثورة	على	�لتنازل	عن	�لعر�ص	
حتت	 �لبالد	 على	 ملًكا	 ليكون	 �لأ�ل	 فوؤ�د	 �أحمد	 �لطفل	 لبنه	
ا	 �لو�ساية	يف	�لر�بع	من	�سهر	ذي	�لقعدة	�سنة	1371هـ	�ملو�فق	�ستًّ
�ع�سرين	من	يوليو	عام	1952م،	��نتقل	�مللك	فار�ق	�إىل	رحمة	�هلل	
تعاىل	يف	�لعا�سمة	�لإيطالية	بر�ما	يف	�خلام�ص	ع�سر	من	�سهر	ذي	
�حلجة	�سنة	1384هـ	�ملو�فق	�لثامن	ع�سر	من	مار�ص	عام	1965م.

�صبب الإن�صاء
�أهد�ها	 �لتي	 	- بنف�سه	 �سيارته	 قيادة	 �أثناء	 فار�ق	 �مللك	 تعر�ص	
عام	 نوفمرب	 من	 ع�سر	 �خلام�ص	 يوم	 �ملنطقة	 يف	 حلادثة	 	- هتلر	 له	
��سطدم	 �إذ	 �سيد،	 رحلة	 من	 عائًد�	 كان	 عندما	 �ذلك	 1943م،	
لدخول	 فجاأة	 �نحرفت	 �لإجنليزي	 للجي�ص	 تابعة	 ع�سكرية	 بعربة	
مع�سكر	�لإن�ساء�ت	�لهند�سية	رقم	)140(،	�مت	نقله	�إىل	�مل�ست�سفى	
�ملجموعة	 بناء	 نق�ص	 لذلك	 �ُيوؤرخ	 بالق�سا�سني،	 �لع�سكري	

ترعة	 يلي	 مما	 �مل�سجد	 غرب	 �سمال	 �لو�قعة	 بالق�سا�سني	 �ل�سحية	
�لإ�سماعيلية	بجو�ر	حمطة	�لكهرباء	�لتي	�ُسيدت	يف	عهده	�أي�ًسا،	
ثمانية	 على	 �ي�ستمل	 �لرخام،	 من	 بالط	 على	 منقو�ص	 ��لن�ص	
�أ�سطر	بخط	�لثلث	��لن�ستعليق		��لديو�ين	�لغائر،	�ُيقر�أ	كالآتي:

ب�سم	�هلل	�لعلي	�لكبري	�حلافظ	�لأمني
	يف	يوم	�خلمي�ص	14	ربيع	�لأ�ل	�سنة	1363هجرية

�ملو�فق	9	مار�ص	�سنة	1944	ميالدية
ح�سرة	�ساحب	�جلاللة	فار�ق	�لأ�ل	ملك	م�سر

تف�سل	فو�سع	بيده	�لكرمية	هذ�	�حلجر	�لأ�سا�سي	للمجموعة	
�ل�سحية	�لتذكارية	بالق�سا�سني

�لتي	�ساهم	يف	�إن�سائها	جمل�ص	مديرية	�ل�سرقية	��ز�رة	�ل�سحة	
�لعمومية	��جلمعية	�مللكية	�لزر�عية
��أفر�د	�سعبه	�ملخل�ص	�لويف

تذكاًر�	ل�سالمة	جاللته	من	حادث	يوم	�لثنني	11	ذي	�لقعدة	
�سنة	1363هـ	)15	نوفمرب	�سنة	1943م(

	�أحاطه	�هلل	بعنايته	��سمله	برعايته	��أّيد	بال�سحة	ذ�ته	
�بالعز	عر�سه	�باملجد	ملكه.

�بعد	�أن	تعافى	من	�حلادثة	قرر	بناء	هذ�	�مل�سجد	بالق�سا�سني؛	
�سكًر�	هلل،	��أثًر�	باقًيا	لإقامته	بع�ص	�لوقت	يف	هذه	�لبلدة،	بالإ�سافة	
�ملوجود	 �لأ�سا�ص	 حجر	 نق�ص	 لذلك	 �ُيوؤرخ	 �سحي،	 جممع	 �إىل	
على	ميني	�لد�خل	من	�لباب	�لرئي�سي	للم�سجد،	�قد	ُنفذ	�لنق�ص	
�لثلث	 �أ�سطر	بخط	 �لرخام،	�ي�ستمل	على	ثمانية	 على	لوحة	من	
فيما	 �لأ�سل	 �كان	يف	 �لغائر،	 ��لديو�ين	 »�لفار�سي«	 ��لن�ستعليق	

يبد�	ملب�ًسا	مبعدن	�لنحا�ص،	�ُيقر�أ	�لنق�ص:
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َم�ْسجد	َفاُر�ق	�لأّ�ل
بالق�سا�سني

	يف	يوم	�خلمي�ص	�ملو�فق	14	ربيع	�لأ�ل	�سنة	1363هـ		-	
9	من	مار�ص	�سنة	1944م

تف�سل	ح�سرة	�ساحب	�جلاللة	�مللك	�ل�سالح
فار�ق	�لأ�ل
حفظه	�هلل

بو�سع	بيده	�لكرمية	�حلجر	�لأ�سا�سي	لهذ�	�مل�سجد	�سكًر�	هلل	
على	�سفاء	جاللته

��أثًر�	باقًيا	لإقامة	جاللته	زمًنا	بتلك	�لبلدة.

لتثبيت	 غائرة	 ثقوب	 �لنق�ص	 هذ�	 در��سة	 خالل	 من	 �ُيلحظ	
فيه،	�لهذ�	كان	يف	�لأ�سل	فيما	يبد�	ملب�ًسا	مبعدن	 �ملغايرة	 �ملادة	
�لنحا�ص،	كما	�أن	توقيع	�خلطاط	غري	موجود	مقارنة	بنق�ص	�فتتاح	
�فتتاح	 �نق�ص	 �لنق�ص	 لهذ�	 �لفنية	 �خل�سائ�ص	 �مبقارنة	 �مل�سجد،	
�ل�سكندري	 �خلطاط	 �لنق�سني	 كاتب	 �إن	 �لقول	 مُيكن	 �مل�سجد	
�ل�سهري	�سيد	�إبر�هيم	خا�سة	يف	�لعبارتني:	»َم�ْسجد	َفاُر�ق	�لأّ�ل«،	

»فار�ق	�لأ�ل«.

تاريخ الإن�صاء
ربيع	 �خلمي�ص	14	 يوم	 للم�سجد	يف	 �لأ�سا�سي	 �حلجر	 ��سع	 مت	
�لأ�ل	�سنة	1363هـ	�ملو�فق	9	مار�ص	عام	1944م،	�متت	�ل�سالة	
�لأ�ىل	 جمادى	 	10 �جلمعة	 يوم	 يف	 ا	 ر�سميًّ ��فتتاحه	 �مل�سجد	 يف	
��ستغرق	 �بالتايل	 �إبريل	عام	1946م،	 �ملو�فق	12	 �سنة	1365هـ	
�نق�ص	 �لأ�سا�سي	 �حلجر	 ��سع	 نق�ص	 ح�سب	 �جلامع	 �مل�سجد	 بناء	
ا	حو�يل	�سنتني	�ثالثة	�أ�سهر	�إل	�أربعة	�أيام،	 �فتتاح	�مل�سجد	ر�سميًّ
�نق�ص	عمارة	��فتتاح	�مل�سجد	�جلامع	منفذ	على	بالط	من	�لرخام	
م�ستطيل	�ل�سكل	على	ميني	�لد�خل،	�ي�ستمل	على	ثمانية	�أ�سطر	
بخط	�لثلث	��لن�ستعليق	��لديو�ين	��لن�سخ	�لغائر	كان	يف	�لأ�سل	
فيما	يبد�	ملب�ًسا	مبعدن	�لنحا�ص،	��خلطوط	من	عمل	�خلطاط	�سيد	
�إبر�هيم،	�إذ	جند	توقيعه	�ملعر�ف	عليه	»�سيد	�إبر�هيم«،	�ُيقر�أ	�لنق�ص	

�لذي	ُيوؤرخ	لعمارة	�مل�سجد	كالآتي:
َم�ْسجد	َفاُر�ق	�لأّ�ل

تف�سل	ح�سرة	�ساحب	�جلاللة	�مللك	�ملعظم
فار�ق	�لأ�ل
�أيده	�هلل

فافتتح	هذ�	�مل�سجد
بتاأدية	فري�سة	�جلمعة	�ملباركة	فيه

يوم	�جلمعة	10	جمادى	�لأ�ىل	�سنة	1365هـ
12	�إبريل	�سنة	1946م.

عمارة امل�صجد
يتبع	�مل�سجد	طر�ز	�مل�ساجد	غري	�لتقليدية	��ملكونة	من	�أر�قة	د�ن	
��لتهوية،	 لالإ�ساءة	 �سخ�سيخة	 تتو�سطه	 مك�سوف،	 �أ��سط	 �سحن	
�له	�أربع	��جهات،	�له	مئذنة	ر�ئعة	�لت�سميم	��لتكوين،	�عنا�سره	

�ملعمارية	�لرئي�سية	كالآتي:
واجهات امل�صجد:	للم�سجد	�أربع	��جهات	حرة	غري	ملت�سقة	
��لأهم	 �لرئي�سية	 �لو�جهة	 جند	 �ل�سمالية	 �لناحية	 ففي	 جار،	 باأي	
�نق�سي	 �لرئي�سي،	 ��لباب	 �ملدخل	 كتلة	 جند	 فيها	 �إذ	 للم�سجد،	
�هي	 خدميتني،	 �حجرتني	 ��ملئذنة،	 �مل�سجد،	 ��فتتاح	 تاأ�سي�ص	
من	 �مبنية	 �لإ�سماعيلية،	 ترعة	 يليه	 ثم	 عام	 طريق	 على	 ت�سرف	
�حلجر	�جلريي	�ملقطوع	��ملنحوت	جيًد�،	�يتو�سط	�لباب	ذ�	�لعقد	
�ملدبب	�لو�جهة	�لرئي�سية،	�هو	م�سمم	د�خل	�سدر	عقده	�ملدبب	
�تيجان	 قو�عد	 لهما	 �مثمنني	 م�سلعني	 عمودين	 على	 حممول	
باأ�سكال	رمانية،	 تنتهي	 �أربع	دليات	 رمانية	�م�سلعة،	�يتدىل	منه	
تكون	ثالثة	عقود	مدببة،	يتخللها	ثالث	فتحات	مدببة	ُيغلفها	م�ساٍ�	
من	�جل�ص	ذ�ت	ت�سميم	هند�سي	عبارة	عن	جنوم	�سد��سية	��أ�سكال	
حائط	 �بني	 بينها	 �يف�سل	 �ل�سفاف،	 بالزجاج	 مع�سق	 �سد��سية	
زخارف	 �لعقد	 �ُيزخرف	 حجرية،	 ببالطات	 م�سقف	 قبو	 �لباب	
بالتو�سحتني	 �ُيوجد	 بالأر�بي�سك،	 �ملعر�فة	 بارزة	 حمورة	 نباتية	
د�ئرتان	ُكتب	يف	�لتي	على	�ليمني	بخط	�لثلث	لفظ	�جلاللة	»�هلل«،	

�ُكتب	يف	�لتي	على	�لي�سار	��سم	�لر�سول	� »حممد«.
�فتحة	�لباب	نف�سها	ُيغلق	عليها	باب	من	�خل�سب	ُزخرف	من	
��سطه	ببخارية	�أ�	جامة	مف�س�سة	�ُسغلت	بزخارف	نباتية	حمورة	على	
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�أعلى	��أ�سفل	 �لعربية	�ملورقة،	�تنتهي	�لبخارية	من	 طر�ز	�لزخرفة	
مزخرف	 �خللف	 من	 ��لباب	 ُثالثية،	 �رقة	 �سكل	 على	 بذيلني	
بزخارف	هند�سية،	�على	ميني	�لد�خل	من	�أ�سفل	خارج	كتلة	�لباب	
	� �للوحة	�لرخامية	�لتي	ُتوؤرخ	لتاأ�سي�ص	�مل�سجد،	�هي	منخف�سة	جدًّ
م�ستوى	 لرتفاع	 رمبا	 �لتاريخية،	 قيمتها	 مع	 يتنا�سب	 ل	 ��سع	 يف	
�لرخامية	 �للوحة	 ُتوجد	 كما	 ��لرتعة،	 �مل�سجد	 بني	 ما	 �لأر�ص	
�يعلو	 �لد�خل،	 ميني	 على	 لل�سالة	 �مل�سجد	 لفتتاح	 ُتوؤرخ	 �لتي	
�لباب	خرطو�سة	 �أعلى	عتب	 يتو�سطه	 �إطار	م�ستطيل	 �لباب	 فتحة	
م�ستطيلة	ذ�ت	طرفني	مف�س�سني	�مدببني،	ُكتب	فيها	بخط	�لثلث	
حت  َّ.	�جند	توقيع	�خلطاط	 جت  قوله	تعاىل:				ٱُّٱهب 
حممد	علي	مكا�ي	بطريقته	�ملعتادة	»مكا�ي«،	�قد	كتب	مكا�ي	
جميع	�لكتابات	�حلجرية	�ملوجودة	خارج	�مل�سجد	فيما	عد�	كتابات	
�أعلى	 �جند	 خليل.	 �خلطاط	حممد	 عمل	 من	 كوفية	 فهي	 �ملئذنة	
منطقة	�لعتب	ثالثة	مربعات؛	�لأ��سط	منها	ي�ستمل	على	زخارف	
نباتية	حمورة،	�يف	�ملربعني	�للذين	على	�جلانبني	زخارف	هند�سية	
لأطباق	جنمية،	�يعلو	عقد	�لباب	خرطو�سة	م�ستطيلة	ذ�ت	طرفني	
�لثلث	�ملركب	��لبارز	قوله	 مف�س�سني	�مدببني،	ُكتب	فيها	بخط	

ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  	ٱُّٱمم   تعاىل:
يي جئ حئ خئمئ  َّ.	 ىي  ني  مي  ري  زي 
خ�سبية،	 كو�بيل	 على	 بارزة	حممولة	 �سرفة	 �ملدخل	 كتلة	 �ُيتوج	

�مك�سوة	بقرميد	�أحمر	على	طر�ز	م�ساجد	ذلك	�لع�سر.
متدرج	 بعقد	 متوجني	 ل�سباكني	 فتحتان	 �لباب	 جانبي	 �على	
�لعقد	 تو�سيحتا	 �يزخرف	 منك�سر،	 بعقد	 ينتهيان	 �مف�س�ص	
بزخارف	نباتية	حمورة،	�فتحة	�ل�سباك	نف�سها	متوجه	بعقد	ثالثي	

مدبب،	�يغ�سيهما	حاجز	من	خ�سب	�خلرط.
�يتوج	�لو�جهة	�لرئي�سية	�بقية	�لو�جهات	�سر�فات	حجرية	ذ�ت	
�أ�سكال	هند�سية	متميزة	عبارة	عن	م�ستطيل	حممول	على	قاعدة	

م�ستطيلة	�يعلوه	مربع	مرتكز	على	ز��ية	من	ز��ياه.
عن	 يربز	 �لذي	 �مل�سجد	 حمر�ب	 يتو�سطها	 �جلنوبية	 ��لو�جهة	
منهما	 يتوج	كل	 ل�سباكني،	 فتحتان	 �سمت	�جلد�ر،	�على	جانبيه	
عقد	منك�سر	ينتهي	مبيمة،	�يزخرف	كو�ستي	�لعقد	زخارف	نباتية	
حمورة،	��أعلى	�لعقد	جند	م�ساحة	م�ستطيلة	ُكتب	فيها	بخط	�لثلث	
مكا�ي،	 علي	 حممد	 �خلطاط	 بخط	 �حلجر	 على	 �لبارز	 �ملركب	

ٱخس مسحص  تعاىل:  ُّٱ قوله  اليمني  على  اليت  يف  فُكتب 
خص مص جض حض خض مض حط  َّ. وُكتب 

نن  من  ٱزن  تعاىل:  ٱُّٱٱٱٱٱٱٱ قوله  اليسار  على  اليت  يف 
ري  َّ.�ذلك	بخط	مكا�ي. ٰى  ين  ىن 

��لو�جهة	�ل�سرقية	فيها	�سباك	�حيد	يف	�لركن	�جلنوبي	�ل�سرقي،	
�يتوج	فتحة	�ل�سباك	عقد	منك�سر	ينتهي	مبيمة،	�يزخرف	كو�ستي	
م�ساحة	 جند	 �لعقد	 ��أعلى	 �حمورة،	 بارزة	 نباتية	 زخارف	 �لعقد	
قوله	 �لبارز	على	�حلجر	 �ملركب	 �لثلث	 فيها	بخط	 ُكتب	 م�ستطيلة	
	.َّ ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  ٱ ٱُّٱ 		 تعاىل:

كما	ُيوجد	�سريط	من	�لكتابة	�لقر�آنية	بخط	�لثلث	�ملركب	�لبارز	
تعاىل:			 قوله	 فيها	 ُكتب	 �جلهة،	 هذه	 �سبابيك	 �أعلى	 �حلجر	 على	

ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  ُّٱخل مل 

جي   يه  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم 
حي  َّٱ.	�كلها	بخط	مكا�ي.

�أما	�لو�جهة	�لغربية	�هتم	�ملعمار	بها؛	نظًر�	للحاجة	لوجود	خم�ص	
فتحات	ل�سبابيك	لأجل	توفري	�لإ�ساءة	�لطبيعية	د�خل	�مل�سجد،	
م�سمولة	 متجا�رة	 �سبابيك	 ثالثة	 �لو�جهة	 ��سط	 يف	 ُتوجد	 �إذ	
باإطار	��حد،	يتوج	كل	منها	عقد	منك�سر	ينتهي	مبيمة،	�يزخرف	
جند	 �لعقد	 ��أعلى	 �حمورة،	 بارزة	 نباتية	 زخارف	 �لعقد	 كو�ستي	
م�ساحة	م�ستطيلة	ُكتب	فيها	بخط	�لثلث	�ملركب	�لبارز	على	�حلجر	

رن   مم  ام  يل  ىل  	ُّٱمل  	 تعاىل:	 قوله	
ٰى َّ.	 ين  ىن  نن  من  زن 

�ذلك	بخط	مكا�ي.
	منهما	عقد	منك�سر	 �على	جانبيه	فتحتان	ل�سباكني،	يتوج	كالًّ
ينتهي	مبيمة،	�ُيزخرف	كو�ستي	�لعقد	زخارف	نباتية	بارزة	�حمورة،	
�لثلث	 بخط	 فيهما	 ُكتب	 م�ستطيلة	 م�ساحة	 جند	 �لعقد	 ��أعلى	

تعاىل: ُّٱمم جن حن خن من  قوله	 �حلجر	 على	 �لبارز	 �ملركب	
مه ٰه َّ .	�ذلك	بخط	مكا�ي. هن جه 

تخطيط امل�صجد:	يتبع	�مل�سجد	طر�ز	�مل�ساجد	غري	�لتقليدية	
���ستعي�ص	عن	 �أ��سط	مك�سوف،	 �أر�قة	د�ن	�سحن	 ��ملكونة	من	
�ل�سحن	ب�سخ�سيخة	لالإ�ساءة	�جتديد	�لهو�ء،	�هو	مربع	�لتخطيط	
من	�لد�خل،	�ي�ستمل	على	�أربع	دعامات	م�سطوفة	�لأركان	تكون	
�ملدخل،	 دهليز	 يلي	 مما	 �عمودين	 بائكات،	 �ثالث	 �أر�قة	 ثالثة	
هيئة	 على	 �جل�ص	 من	 كو�بيل	 ��لأعمدة	 �لدعامات	 �حتمل	
خمد�ت	متال�سقة	تنتهي	بد�لت	من	�ملقرن�سات،	يعلوها	كمر�ت	
��أ�سقف	�جلامع	م�سطحة،	��ملحر�ب	يتو�سط	جد�ر	�لقبلة،	�هو	على	
�لكويف	 باخلط	 �أعاله	 ُكتب	يف	 �مل�سقط،	 د�ئرية	 ن�سف	 هيئة	دخلة	
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	ُّ مي ني ىي  َّ.	�على	جانبيها	باخلط	 	 قوله	تعاىل:	
لفظ	�جلاللة	»�هلل«،	���سم	�لر�سول	�	»حممد«.	�يزخرف	حو�ئط	

�مل�سجد	�حمر�به	زخارف	نباتية	�هند�سية.
�لغربي	 �ل�سمايل	 �لركن	 يف	 �ملئذنة	 كتلة	 ُتوجد	 املئذنة:	
�من	 �مل�سجد	 د�خل	 من	 �إليها	 �لو�سول	 يتم	 �مل�سجد،	 من	
لالإ�ساءة	 نافذتان	 فيها	 ُيفتح	 مربعة	 قاعدة	 ذ�ت	 �هي	 �ل�سطح،	
تتحول	 ثم	 �ثالثية،	 منك�سرة	 عقود	 ذ�ت	 كذلك	 �هي	 ��لتهوية،	
جند	 ثم	 مقلوبة،	 مثلثات	 طريق	 عن	 مثمن	 �إىل	 �ملربعة	 �لقاعدة	
�ملثمن	 �لبدن	 �أ�سالع	 من	 �سلع	 بكل	 يفتح	 �ملثمن،	 �ملئذنة	 بدن	
ثالثي	 �عقد	 منك�سر	 بعقد	 تتوج	 ��لتهوية	 لالإ�ساءة	 نافذة	
�ينتهي	 د�ئرية،	 مبيمة	 ينتهي	 لعب	 بجفت	 �تتوج	 منك�سر،	

�ملئذنة

�ملحر�ب
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�خلطاط كتابة	 من	 ��خلط	 حمورة،	 نباتية	 زخارف	 �لفر�غات	 يزين	 �لكويف	 باخلط	 كتابي	 بطر�ز	 �ملثمن	 	�لبدن	
جم  يل  ىل  مل  �آنذ�ك	يف	كتابة	�خلط	�لكويف،	ُكتب	فيه	قوله	تعاىل:	ٱُّٱخل  	حممد	خليل	�مل�سهور	
حي . مي  جي  يه  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 
مئ َّ. زئ  ٰرٰى        ٌّ    ٍّ      َّ     ُّ        ِّ   ّٰ  رئ  ٰذ   يي  ىي 
ثم	جند	�سرفة	�ملوؤذن	�هي	�سرفة	مثمنة	حجرية	حممولة	على	ثالثة	�سفوف	من	�ملقرن�سات	�لب�سيطة	ذ�ت	عقود	
منك�سرة،	��ل�سرفة	جو�نبها	من	بالطات	حجرية	مفرغة	من	زخارف	هند�سية،	��أركانه	تتوج	بقمم	ثمانية،	�يتم	
�لدخول	ل�سرفة	�ملوؤذن	من	باب	ببدن	�ملئذنة	ذي	عقد	ثالثي،	ثم	جند	بدن	�ملئذنة	بعد	�ل�سرفة	�حلجرية	�أ�سبح	
ا	تزينه	�سرفة	بارزة	عن	�لبدن	د�ن	جو�نب	حممولة	على	حطات	مقرن�سة	تتكون	من	ثالثة	م�ستويات	 �إ�سطو�نيًّ
ذ�ت	عقود	منك�سرة،	ثم	جند	قاعدة	�سرفة	ثالثة	بارزة	د�ن	جو�نب	حممولة	على	م�ستويني	ذ�ت	عقود	منك�سرة،	

ثم	يعلو	ذلك	�سريط	من	زخارف	نباتية	حمورة،	�تتوج	�ملئذنة	بخوذة	حجرية	يعلوها	هالل	نحا�سي.
املنرب:	كان	بامل�سجد	�جلامع	�لذي	�سيده	�مللك	فار�ق	��سلى	فيه	�أ�ل	جمعة	يوم	10	جمادى	�لأ�ىل	�سنة	
1365هـ	�ملو�فق	12	�إبريل	عام	1946م،	ي�ستمل	على	منرب	خ�سبي،	مت	نقله	�إىل	م�سجد	حديث	مبدينة	�لتل	
�لكبري،	�هو	م�سنوع	من	�خل�سب،	كتاباته	بخط	�لثلث	�ملركب	�ملتقن	�لكتابة	��لتنفيذ،	فنجد	�حل�سوة	�خل�سبية	
يل  َّ.	�جند	�أعلى	باب	مقدم	�ملنرب	ح�سوة	خ�سبية	ثانية	ُكتب	 ىل  مل  �لأ�ىل	كُتب	فيها	�لب�سملة:			ٱُّٱخل 
عليها	قوله	تعاىل:		ٱٱٱُّٱ  ِّ   ّٰرئ زئ مئ نئ  َّ.	�أما	�حل�سوة	�لثالثة	ُكتب	فيها	��سم	�لآمر	بعمل	
ر	�سنة	1364هـ«.	�طر�ز	�خلط	�تر�كيبه	ُيوؤكد�ن	�أنه	 �ملنرب	�تاريخه	ُيقر�أ:	»ُعمل	يف	عهد	فار�ق	�لأ�ل	ملك	ِم�سْ

من	عمل	�خلطاط	�ل�سكندري	�سيد	�إبر�هيم	كاتب	نق�ص	�فتتاح	�مل�سجد	�ملوقع	��سمه	عليه.

�ملنرب
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خطاطو كتابات امل�صجد
نظًر�	لأن	�مل�سجد	�جلامع	من�ساأة	ملكية،	فلهذ�	جند	عناية	بالكتابة	�لتي	ُنفذت	فيه	على	�لرغم	من	�أنه	م�سيد	
�أنها	 �إن	�لنق�ص	�لتذكاري	�لتاأ�سي�سي	��سفها	على	 خارج	�لعا�سمة،	�لي�ست	يف	مدينة	من	�ملدن	�لُكربى	بل	
بلدة،	�لهذ�	ي�ستمل	�مل�سجد	�جلامع	�منربه	على	كتابات	من	�لقر�آن	�لكرمي	�كتابات	تاريخية	مت	تنفيذها	باأنو�ع	
�لن�سخ	 بخط	 ��أُخرى	 بالكويف،	 ��أُخرى	 �لثلث،	 بخط	 ُكتبت	 �لكتابات	 بع�ص	 فكانت	 �خلطوط،	 من	 خمتلفة	
�آنذ�ك	 توقيع	م�ساهري	�خلطاطني	 �أكرث	من	خطاط،	فقد	�جدنا	 �لكتابات	 ��لن�ستعليق،	��سمم	هذه	 ��لديو�ين	
على	كتابات	�مل�سجد،	فنجد	توقيع	�خلطاط	�ملعر�ف	�سيد	�إبر�هيم	على	�للوحة	�لتاأ�سي�سة	للم�سجد،	�جند	توقيع	
�خلطاط	�ل�سهري	حممد	علي	مكا�ي	على	معظم	كتابات	�مل�سجد	�لقر�آنية،	�أما	�لكتابة	�لكوفية	�لتي	على	�ملئذنة	

فمن	�ملحتمل	�أن	يكون	كاتبها	�خلطاط	حممد	خليل،	�هذه	ترجمة	كل	منهم:

كتابات	�ملنرب
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اخلطاط �صيد اإبراهيم:	�لد	مبدينة	�لقاهرة	يف	عام	1879م،	
بد�أت	موهبة	�خلط	تظهر	عنده	�هو	طفل،	ثم	تعلم	�خلط	يف	�لُكتاب	
عند	�ل�سيخ	فرج،	�نظًر�	لعمل	�ل�سيخ	فرج	موظًفا	مب�سجد	�لَغوري	
فكان	ياأخذهم	لدر��ص	�خلط	فيه،	ثم	تعلم	�خلط	يف	�جلامع	�لأزهر	
ب�سبب	 مبكرة	 �سن	 يف	 ���ستفاد	 عجور،	 �لغني	 عبد	 �ل�سيخ	 عند	
مولده	مبدينة	�لقاهرة	من	�خلطوط	�لتي	على	�آثار	�لقاهرة	�لتاريخية	
ككتابات	عبد	�هلل	�لزهدي	على	�سبيل	�أم	عبا�ص،	��سبيل	�ل�سيخ	
�سالح	�حلديدي،	�كتابات	جامع	�لرفاعي،	�كتابات	حممد	جعفر	
بال�سيدة	زينب	�ب�سو�رع	�لقاهرة،	�در�ص	م�سق	حممد	موؤن�ص	�هو	

طالب	بالأزهر.
يف	 �خلط	 تدري�ص	 �ملعارف	 �ز�رة	 منه	 طلبت	 1935م	 عام	 �يف	
م�ساهري	 من	 فيها	 يدر�ص	 �كان	 �مللكية،	 �خلطوط	 حت�سني	 مدر�سة	
�لعربي،	 غريب	 حممد	 ح�سني،	 �حممد	 هو��يني،	 جنيب	 �خلط	
�حممد	 ر�سو�ن،	 �أحمد	 �حممد	 �لرحمن،	 عبد	 حممد	 ��ل�سيخ	
�لأفندي،	 �إبر�هيم	 �حممد	 �أحمد،	 �يو�سف	 �لقوي،	 عبد	 �سيد	

�حممد	علي	مكا�ي.
�قد	قام	�خلطاط	�سيد	�إبر�هيم	بالكثري	من	�لأعمال	خدمة	للخط	
��لتعليم	 �لرتبية	 لوز�رة	 �لرقعة	 كر��سة	 فقد	كتب	 �تطوره،	 �لعربي	
ر،	�كتب	كتابات	دلئل	�خلري�ت،	�بردة	�ملديح،	�كتب	م�سًقا	 مِب�سْ
�لعلوم	 د�ر	 يف	 تالميذه	 منه	 ��ستفاد	 �لعربي«	 �خلط	 »فن	 عنو�نه:	
�ل�سعودية	 �لعربية	 �ململكة	 طبعته	 ثم	 �خلطوط،	 حت�سني	 �مدر�سة	
�زياد�ت	كثرية،	كما	كلفته	حكومة	 �إ�سافات	 بعد	 معارفها	 لوز�رة	

�ل�سود�ن	بكتابة	كر�ري�ص	�خلط	ملد�ر�سها	يف	عام	1942م.
ع�سًو�	يف	جلنة	 �إبر�هيم	 �سيد	 �خلطاط	 �أ�سبح	 عام	1947م	 �يف	
�لأ�ل	 فوؤ�د	 �لعربية	يف	جممع	 �لكتابة	 تي�سري	 �لنظر	يف	مقرتحات	
�لتقديرية	 �لد�لة	 جو�ئز	 ع�سًو�	يف	جلنة	 �أ�سبح	 كما	 �لعربية،	 للغة	

عام	1966م،	�كذلك	عام	1984م.
منحه	 �مت	 �لتعليم،	 ر��د	 تكرميه	يف	عام	1979م	كر�ئد	من	 �مت	
معهد	 يف	 يدر�ص	 كان	 �قد	 �ملعلم،	 تكرمي	 يوم	 يف	 تقدير	 �سهادة	
�ملخطوطات	�لتابع	جلامعة	�لد�ل	�لعربية	للطالب	�لو�فدين،	كما	

كان	ُيحا�سر	يف	�جلامعة	�لأمريكية	بق�سم	�لدر��سات	�لعربية.
كما	قام	بكتابة	كتابات	جامع	بنجالور	بالهند،	فعندما	ز�ر	جمال	
�مل�سلمني	 بع�ص	 منه	 طلب	 1959م	 عام	 يف	 �لهند	 �لنا�سر	 عبد	
ذلك،	فتم	تكليف	�خلطاط	�سيد	�إبر�هيم	فانتهى	من	كتابة	كتاباته	
يف	عام	1960م،	�كانت	كتاباته	تتكون	من	22	لوحة	ثلث	كبرية	
على	 �إطاًر�	 فكانت	 �جلمعة	 �سورة	 �أما	 �منف�سلة،	 �لآيات	 خمتلفة	

�لباب	�لد�خلي	ل�سحن	�جلامع.
�من	�أ�سهر	�أعماله	يف	�لعمائر	كتابات	م�سجد	�لفويل	باملنيا	عام	
م�سجد	 ��فتتاحيات	 1973م،	 بالهرم	 �ل�سالم	 �م�سجد	 1930م،	

حممد	علي	بالقلعة،	�م�سجد	�ملر�سي	�أبي	�لعبا�ص	بالإ�سكندرية،	
�كتب	�أ�سعار	�سيخ	�لعر�بة	�أحمد	زكي	با�سا	باجليزة	�لتي	�أكملها	
ق�سر	 ��جهة	 �كتابات	 �فاته،	 بعد	 مكا�ي	 علي	 حممد	 �خلطاط	
�ملنيل	�قاعة	�لعر�ص،	كلمة	م�سطفى	كامل	�لتي	على	قاعدة	متثاله	
ل�سو�هد	 �ل�ساهدية	 ��لنقو�ص	 �حل�سني،	 �مب�سجد	 بالقاهرة،	 مبيد�نه	
كتب	 كما	 فريد،	 �حممد	 �سوقي	 كاأحمد	 �مل�ساهري	 بع�ص	 قبور	

عنا�ين	�لعديد	من	�ل�سحف	��ملجالت	��لكتب.
اخلطاط حممد علي مكاوي:	�لد	يف	�لقاهرة	عام	1900م،	
ر،	 مِب�سْ �لعربية	 �خلطوط	 حت�سني	 مدر�سة	 يف	 تخرج	 من	 �أ�ل	 �كان	
�لرفاعي،	 �لعزيز	 عبد	 حممد	 �لقدير	 �خلطاط	 يدي	 على	 �تتلمذ	
�له	 ��جَلمال،	 �حُل�سن	 غاية	 �لثلث،	�خطه	يف	 مبدع	يف	خط	 �هو	
�مل�ساحة	 بديو�ن	 �خلطاطني	 مقدمة	 يف	 ي�ستغل	 �هو	 ح�سن،	 ذ�ق	
نف�سها	 �ملدر�سة	 �خلطوط	يف	 بتدري�ص	 يقوم	 كان	 �أنه	 كما	 رية،	 �مِل�سْ
�لتي	تخرج	فيها،	�له	كر�ري�ص	بخط	�لن�سخ	بحر�ف	�لتاج،	�كتب	
�أ�سبح	ع�سًو�	يف	جلنة	 عام	1947م	 �لن�سخ،	�يف	 بخط	 م�سحفني	
�لأ�ل	 فوؤ�د	 �لعربية	يف	جممع	 �لكتابة	 تي�سري	 �لنظر	يف	مقرتحات	
�لتقديرية	 �لد�لة	 جو�ئز	 ع�سًو�	يف	جلنة	 �أ�سبح	 كما	 �لعربية،	 للغة	

يف	عام	1966م.
�أكمل	 مكا�ي	 علي	 حممد	 �خلطاط	 �أن	 كتب	 ما	 �أ�سهر	 �من	
يف	 ُيوجد	 �لذي	 با�سا	 زكي	 �أحمد	 �لعر�بة	 �سيخ	 م�سجد	 كتابات	
قوله	 عند	 ��نتهى	 �إبر�هيم	 �سيد	 �خلطاط	 بد�أها	 ��لتي	 �جليزة،	
�خلرطوم	 مبدينة	 م�سجد	 كتابات	 �كتب	 يث   َّ.	 ٱُّٱىث  	 تعاىل:	

عا�سمة	�ل�سود�ن.
ر	 كما	كلف	�خلطاط	مكا�ي	يف	�لعهدين	�مللكي	��جلمهوري	مِب�سْ
بكتابة	بع�ص	كتابات	ك�سوة	�لكعبة	�مل�سرفة	��ملحمل،	�إذ	ُتوجد	له	
�لكعبة	 ك�سوة	 د�ر	 يف	 كانت	 �لتي	 �لأ�ر�ق	 بع�ص	 على	 توقيعات	

�ل�سريفة	بحي	�خلرنف�ص	مبدينة	�لقاهرة.
من	 ��لع�سرين	 �لثامن	 يف	 مكا�ي	 علي	 �خلطاط	حممد	 �تويف	

�سهر	نوفمرب	عام	1974م	عن	عمر	يناهز	�أربًعا	��سبعني	عاًما.
متميزة	 مدر�سة	 �ساحب	 مكا�ي	 علي	 حممد	 �خلطاط	 �كان	
منهم	 جنباء	 تالميذ	 له	 كان	 كما	 �لثلث،	 خط	 كتابة	 يف	 خا�سة	
��خلطاط	 �ل�سحات،	 حممود	 ��خلطاط	 �لأن�ساري،	 �أ��ص	 �خلطاط	

حممد	عبد	�لقادر.
��سمه	�توقيعه	 �أن	 �لرغم	من	 اخلطاط حممد خليل:	على	
�لقول	 مُيكن	 فاإنه	 �ملئذنة،	 يف	 �لتي	 �لكوفية	 �لكتابة	 على	 يرد�	 مل	
باأن	�لكتابات	من	خطه؛	�إذ	�إنه	كان	يعمل	كخطاط	للخط	�لكويف	
يف	�ز�رة	�لأ�قاف،	�له	فرم	معر�فة	ُنفذت	يف	�لعديد	من	�مل�ساجد	

ر	�آنذ�ك.	 مِب�سْ
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�مُيكن	�لقول	�إن	م�سجد	�مللك	فار�ق	�لأ�ل	مبدينة	�لق�سا�سني	قيمة	تاريخية	�ح�سارية	�معمارية	�فنية	يف	
�لزمن	 بالق�سا�سني	مدة	من	 ب�سيارته،	�مكث	 فار�ق	 �مللك	 له	 ُيوؤرخ	حلادث	�سري	تعر�ص	 ر؛	حيث	 ِم�سْ تاريخ	
�لق�سا�سني	مبحافظة	 بلدة	 �إقامته	يف	 �مل�سجد	�جلامع؛	�سكًر�	هلل،	�تخليًد�	لذكرى	 بناء	هذ�	 فقرر	 تعافى،	 حتى	

�لإ�سماعيلية،	هذ�	بالإ�سافة	لت�سييده	للمجموعة	�ل�سحية،	�حمطة	�لكهرباء	بهذه	�لبلدة.

�ساهد	قرب	مدفن	�مللك	فار�ق	�لأ�ل	مب�سجد	�لرفاعي	بالقاهرة	1965م.	

صـر
م�

رة 
اكـ

ذ





مدينة	التاريخ	والآثـار
الدكتور حممد احل�صيني طمان
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ميت غمر لغة
»ميت«	 كلمة	 مقطعني؛	 من	 لغة	 غمر«	 »ميت	 كلمة	 تتكون	
رية	�لقدمية	��لقبطية	مكان،	�ُيو�سع	يف	�أ�ل	كثري	من	 �معناها	بامِل�سْ
رية	�حلالية،	�لي�ص	ميناء	كما	يظن	�لبع�ص،	�هي	 �أ�سماء	�لبالد	�مِل�سْ
كل	�لأر��سي	�لتي	��سل	�إليها	�ملاء.	�كلمة	»َغْمر«	يف	�للغة	على	
�زن	َفْعل،	��لغمر	من	�ملاء	خالف	�ل�سحل،	�هو	�لذي	يعلو	من	
�لبحر	معظمه،	��لغامر	من	�لأر�ص	��لد�ر	 يدخله	�يغطيه،	�غمر	
خالف	�لعامر،	�هو	�خلر�ب.	��لغمر	هو	�ل�سدة	��لزحمة،	��لغمر	
�لثياب	 من	 ��لغمر	 �لر��ئح.	 �سائر	 �لد�سم	 ر�ئحته	 من	 يغمر	 ما	
�ل�ساتر	�لو��سع،	�رجل	غمر	�خللق	�أي	���سع	�خُللق،	��لغمر	�ل�سيد	
�ملعطاء،	��لغمر	من	�خليل	�لكثري	�لعد�	�لو��سع	�جلري،	�ليل	غمر	
�منطقة	 عمان،	 ب�سمال	 قرية	 �غمر	 ��ل�سو�د،	 �لظلمة	 �سديد	 �أي	
قدمية	 بئر	 �غمر	 كهالن،	 من	 �بطن	 غافق،	 من	 �بطن	 بال�سعودية،	

مبكة	�ملكرمة؛	��لن�سبة	�إليها	�لَغمري.
�أ�	 �لأر�ص	 غمر«،	هي	 »ميت	 كلمة	 معنى	 لنا	 يت�سح	 �سبق	 �مما	
�ملكان	�ملنخف�ص	�لذي	يغمره	�ملاء،	�يرجع	ذلك	�إىل	�أن	ميت	غمر	
كانت	تقع	قدميًا	على	ثالثة	�أفرع	نيلية،	�ندثر	�ثنان	�بقي	��حد	هو	
فرع	دمياط،	�هذ�	�لفرع	كان	�أكرث	تعر�ًسا	للخطر	��لك�سور	من	فرع	
ر�سيد؛	لأن	جمر�ه	�لأ�سفل	�سيق	�خمتنق	�من�سوب	�ملياه	�لعالية	
�أعلى	من	م�ستوى	�سطح	�لأر�ص	�ملحيطة	به	بحو�يل	مرتين،	خا�سة	

�أيام	في�سان	نهر	�لنيل.
�بعد	�أن	عادت	ميت	غمر	لتحيا	من	جديد	�ينتهي	�لغمر	�تزدهر	
�هو	 �لآخر	 �للغوي	 �ملعنى	 عليها	 �نطبق	 �لإ�سالمية،	 �لع�سور	 يف	
»�ل�سيد	�ملعطاء«،	ملا	حباها	�هلل	من	مقومات	�ملوقع	�جلغر�يف	�ملتميز	
�ملع�سوقة،	 ت�سميتها	 يف	 �سبًبا	 كانت	 متنوعة	 �قت�سادية	 �مقومات	
���سمها	�لأ�سلي	منية	غمر	�ردت	به	يف	نزهة	�مل�ستاق	لالإدري�سي	
�لعر��ص	 �تاج	 �لإر�ساد	 حتفة	 �يف	 مماتي،	 لبن	 �لد���ين	 �قو�نني	
�ل�سرقية،	 �أعمال	 من	 �حماد	 غمر	 منيتى	 با�سم	 �ردت	 للزبيدي	
��ردت	عند	�بن	دقماق	يف	�لنت�سار	لو��سطة	عقد	�لأم�سار	با�سم	
يف	 به	 فوردت	 ميت،	 �إىل	 منية	 من	 ��سمها	 ُحرف	 ثم	 غمر،	 منية	
�أ�سبحت	 �قد	 غمر«،	 »ميت	 �حلايل	 با�سمها	 1228هـ	 �سنة	 تاريخ	
با�سا علي	 حممد	 عهد	 يف	 غمر	 ميت	 لق�سم	 قاعدة	 غمر	 	ميت	

	يف	عام	1826م.

ميت غمر موقًعا
�ملوقع	ر�أ�ص	مال	طبيعي	للُمدن،	�مورد	�أ�سيل	من	مو�رد	�لبيئة،	
�ملح�سلة	 �هو	 ��زدهارها،	 �تطورها	 �ملدن	 ن�ساأة	 يف	 رئي�سي	 ��سبب	
��لقيم	 �لعالقات	 من	 منظورة	 �غري	 منظورة	 ل�سبكة	 �جلغر�فية	

�ل�سكانية	��لو�سعيات	�لإقليمية.

ر	�يف	جنوب	غرب	حمافظة	�لدقهلية	 تقع	ميت	غمر	�سمال	ِم�سْ
يف	منطقة	�سهلية	خ�سبة	على	�ل�سفة	�ل�سرقية	لفرع	دمياط	يقابلها	
على	�ل�ساطئ	�لغربي	مدينة	زفتى	من	�أعمال	�لغربية،	�يربط	بينهما	
كوبري	معدين	�سنعته	�إحدى	�ل�سركات	�لإجنليزية	يف	عام	1920م،	
�طبًقا	حل�ساب	�ملالحيني	��جلغر�فيني	فاإنها	تقع	تقريًبا	يف	منت�سف	
ر	على	 ر	�ملحر��سة	�دمياط	ثغر	ِم�سْ �مل�سافة	بني	�لقاهرة	عا�سمة	ِم�سْ
حيث	 �لدقهلية؛	 حمافظة	 مر�كز	 �أهم	 من	 �هي	 �ملتو�سط،	 �لبحر	
	-	 درجة بني	خطي	طول	31.15	 �لغربي	 �جلنوبي	 طرفها	 تقع	يف	
	30.46 	- درجة	 	30.34 عر�ص	 �د�ئرتي	 �سرًقا،	 درجة	 	31.25	

درجة	�سماًل.
عن	 �يف�سلها	 كم،	 	28 مل�سافة	 دمياط	 فرع	 �لغرب	 من	 يحدها	
مركز	زفتى	من	�أعمال	�لغربية،	�هي	بذلك	تطل	على	جبهة	نهرية	
	%26.4 �نحو	 دمياط،	 لفرع	 �لكلي	 �لطول	 من	 	%11.4 ت�سكل	
�ل�سمال	 �يحدها	من	 �لدقهلية،	 ملحافظة	 �لنهرية	 �جلبهة	 من	طول	
�من	 جنم	 ديرب	 مركز	 �ل�سرق	 �من	 ��ل�سنبال�ين	 �أجا	 مركزي	
�جلنوب	كفر	�سكر،	�متتد	�أر��سي	�ملركز	من	�ل�سمال	�إىل	�جلنوب	
على	�سكل	م�ستطيل	يبلغ	�أق�سى	طوله	من	�جلنوب	عند	قرية	هـال	
��إىل	�أق�سى	نقطة	يف	�ل�سمال	عند	قرية	دمـا�ص،	�يبلغ	عر�سه	من	
�أق�سى	نقطة	يف	�لغرب	عند	ُكوبري	زفتى	�ميت	غمر،	��إىل	�أق�سى	

نقطة	يف	�ل�سرق	عند	كفور	�لبهايتة.

ميت غمر اإداريًّا
طر�أت	على	�حلد�د	�لإد�رية	للمنطقة	�لكثري	من	�لتغيري�ت	منذ	
�لع�سور	�لقدمية	�إىل	�أن	�أ�سبحت	على	ما	هي	عليه	من	ع�سر	�لأ�سرة	
�لعلوية	�عهد	�لزعيم	جمال	عبد	�لنا�سر،	ففي	�لع�سور	�لفرعونية	
�لقدمية	كانت	ميت	غمر	جزًء�	من	�أر��سي	�ملقاطعة	�لتا�سعة	ع�سرة	
�لأر�ص	 �معناها	 بخت«	 »�أم	 ُت�سمى	 �ملقاطعة	 �هذه	 �لفرعونية،	
�ملقاطعة	 هذه	 ُعرفت	 �لبطلمي	 �لعهد	 �يف	 �ل�سمالية،	 �أ�	 �لأمامية	
	»�إم	خنت«	 Leontopolis	ح�سب	ري	در�سي،	�عا�سمتها	 با�سم	
جنوب	 �ملقد�م	 تل	 با�سم	 �لآن	 �ملعر�فة	 �لقرية	 �هي	 »�آمنت«،	 �أ�	
حم�سا«	 نت	 »نوت	 �أي�ًسا	 �ملكان	 هذ�	 �ُي�سمى	 غمر،	 ميت	 �سرق	
�أي	بلدة	�ل�سبع،	�قد	�تخذ	جميع	ملوك	�لأ�سرة	�لثالثة	��لع�سرين	
ا	لهم،	��ُسميت	مبقاطعة	 مدينة	�لأ�سود	»�ل�سباع«	عريًنا	�ق�سًر�	ملكيًّ
�لأ�سود؛	لأن	�لذي	كان	يعبد	يف	هذه	�ملنطقة	هو	�لإله	�أز�ري�ص	يف	

�سورة	�أ�سد،	�كان	له	معابد	�كهنة.
»نتو«	 �أ�	 »نتا«	 �إىل	 ثم	 »نت«،	 �إىل	 »نوت	نت	حم�سا«	 ُحرفت	 ثم	
با�سم	 �لفرعونية	 �ملكلفات	 دفاتر	 يف	 �أر��سيها	 �قيدت	 	،Natho

»نتـو«،	�ظلت	حُمافظة	على	هذ�	�ل�سم	يف	�لعهد	�لر�ماين	حتى	
ع�سر	هري�كلي�ص	Hierocles	يف	�لقرن	�ل�ساد�ص	�مليالدي.
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�ل�سم	 بنف�ص	 ر	 مِل�سْ �لإ�سالمي	 �لفتح	 بعد	 �ملنطقة	 ُعرفت	 كما	
لليعقوبي	 �لبلد�ن	 كتاب	 ر	يف	 ِم�سْ كور	 به	�سمن	 فوردت	 »ناتـو«،	
�أيام	 �يف	 ��ملع�سوقة،	 نتو	 با�سم	 مماتي	 لبن	 �لد���ين	 قو�نني	 �يف	
با�سم	»�ملع�سوقة«؛	نظًر�	 �لزر�عية	 �أر��سيها	 ُقيدت	 �لفاطمية	 �لد�لة	

خل�سوبتها	�ع�سق	�مللتزمني	بها.	
�أمر	 1315م	 715هـ/	 �سنة	 يف	 �حتديًد�	 �ململوكي	 �لع�سر	 �يف	
ر	من	جديد،	 �ل�سلطان	�لنا�سر	حممد	بن	قال��ن	باإر�كة	�أر�ص	ِم�سْ
��ُسّمي	ذلك	بالر�ك	�لنا�سري،	���ستمرت	ميت	غمر	�تو�بعها	تتبع	

�أعمال	�ل�سرقية.
ب�سفة	 ري	 �مِل�سْ �لُقطر	 زمام	 فك	 مت	 �لعثمانية	 �لد�لة	 ع�سر	 �يف	
عامة	يف	دفاتر	�لرت�بيع	�حتديًد�	يف	�سنة	923هـ/	1562م،	�تغريت	

كلمة	»عمل«	�إىل	»�لية«.
منذ	 عليه	 هي	 كما	 ظلت	 �لإد�رية	 �حلد�د	 �أن	 �لو��سح	 �من	
ر	�سنة	 �لع�سور	�لقدمية	حتى	تويل	حممد	علي	با�سا	�حلكم	يف	ِم�سْ
عام	 م�سح	 بعمل	 �أمر	 بالزر�عة	 �لهتمامه	 1805م،	 1220هـ/	
بتق�سيم	 �قام	 1813م،	 1228هـ/	 �سنة	 يف	 �لزر�عية	 لالأر��سي	
يخت�ص	 �هو	 �ملن�سورة	 �أ�ل	 ق�سم	 ق�سمني:	 �إىل	 �لدقهلية	 ماأمورية	
ب�سمال	�إقليم	�لدقهلية،	�ق�سم	ثاين	�ملن�سورة	�هو	يخت�ص	بجنوب	

�إقليم	�لدقهلية،	�كان	من	�سمنه	ميت	غمر	�تو�بعها.
�مت	يف	عهد	�لرئي�ص	جمال	عبد	�لنا�سر	يف	عام	1955م	ف�سل	
ديرب	جنم	عن	ميت	غمر	��سمها	�إىل	حمافظة	�ل�سرقية،	�كذلك	

مت	�إىل	حمافظة	�لقليوبية. كفر	�سكر	��سُ

ميت غمر بني العلم والعلماء
يف	 �لتعليم	 مر�حل	 من	 �لأ�ىل	 باملرحلة	 �ملكاتب	 نه�ست	
ي�ساعده	 موؤدب	 مكتب	 لكل	 خ�س�ص	 �قد	 �لإ�سالمي،	 �لع�سر	
عريف	لتعليم	�ل�سغار	�لكتابة	�ِحفظ	�لقر�آن،	��نت�سرت	�ملد�ر�ص	
��لكتاتيب	يف	ميت	غمر،	�كان	على	�ملتعلم	�أن	يذهب	�إىل	مد�ر�ص	
ذلك	 يف	 غمر	 ميت	 له	 �لتابعة	 �ل�سرقي	 �حلوف	 عا�سمة	 بلبي�ص	
�لوقت	�منها	�إىل	�لأزهر	�ل�سريف	كما	فعل	�ل�سيخ	حممد	�لغمري.	
�يف	�لع�سر	�ململوكي	كان	�جلامع	�لكبري	يف	ميت	غمر	��ملعر�ف	
بجامع	�لغمري،	عبارة	عن	موؤ�س�سة	دينية	�تعليمية	�سخمة	يجتمع	
فيها	�لفقهاء	��مل�سايخ	يف	حلقات	مع	تالميذهم،	�ي�سم	عدًد�	من	
خز�نة	 ثالثني	 �جود	 �إىل	 �لوثائق	 ��أ�سارت	 �ز��يتني،	 �لكتاتيب	

ُكتب	بامل�سجد.
�سنة	 �إىل	 ترجع	 �لتي	 �لغمري	 �لعبا�ص	 �أبي	 �قفية	جامع	 �ُت�سري	
905هـ/	1449م	�أن	جامع	�لغمري	كان	�أحد	معاهد	�لعلم	بجو�ر	
�أ�	 �لقر�آن	�لكرمي،	�كان	لكل	موؤدب	 �ل�سالة	��لعتكاف	�تال�ة	
�ل�سيخ	 بانتظام،	��ساعد	على	تطويرها	 فقيه	ر��تب	جارية	ت�سرف	

لالأزهر	 ذلك	 بعد	 �لعلم	 طلبة	 ي�سافر	 �كان	 �لغمري،	 �لعبا�ص	 �أبو	
�لتعليم	 مرحلة	 �أثناء	 �لقاهرة	 يف	 �إقامتهم	 حمل	 �كان	 بالقاهرة،	
بالأزهر	يف	م�ساكن	�أعدت	لهم	خ�سي�ًسا	ب�سويقة	�أمري	�جليو�ص	يف	

�سارع	مرجو�ص	بالقاهرة.
�من	�لعلماء	�لذين	در�سو�	�لعلم	يف	جامع	�أبي	�لعبا�ص	�لغمري	
حممد	 �لدين	 �سم�ص	 �ل�سيخ	 �ململوكي	 �لع�سر	 يف	 غمر	 مبيت	
�لد��خلي،	�قد	��ستهر	�أبناء	ميت	غمر	ب�سرف	�لتدري�ص	يف	�جلامع	
�أبي	�لعبا�ص	 �لأزهر،	مثل	�ل�سيخ	حممد	بن	عمر	بن	�أحمد	��لد	
�لغمري	�لذي	�لد	مبيت	غمر	يف	�سنة	786هـ،	�لعل	من	�أهم	كتبه	
�مل�سبوط	يف	 �لفطرة«،	�كتاب	»�حلكم	 �أحكام	 »�لن�سرة	يف	 كتاب	
حترمي	عمل	قوم	لوط«،	�كتاب	»�لريا�ص	�ملزهرة	يف	�أ�سباب	�ملغفرة«،	

�كتاب	»حما�سن	�خل�سال	يف	بيان	�جوه	�حلالل«.	
�من	م�ساهري	علماء	ميت	غمر	�أي�ًسا	يف	�لع�سر	�ململوكي	�ل�سيخ	
ميت	 بنو�حي	 بدما�ص	 �لد	 �لأطفال،	 موؤدب	 �لدما�سي	 بكر	 �أبو	
توىل	 �لذي	 �لدما�سي	 �هبه	 بن	 �هلل	 �عبد	 842هـ،	 �سنة	 يف	 غمر	
مهنة	�إقر�ء	�لأبناء،	��ل�سيخ	�سليمان	�أحمد	�لفقيه،	�ممن	�أقر�أ	�لأبناء	
يف	�لقاهرة	��أذن	يف	جامع	�لغمري	��جلامع	�لأزهر	علي	بن	حممد	
عبد	�هلل	بن	جماهد	نور	�لدين	�لدما�سي،	�لد	بدما�ص	من	نو�حي	
ميت	غمر	يف	�سنة	825هـ،	�زين	�لدين	�لتفهني	��ستقر	يف	كتاب	
�لأمري	�سرغتم�ص	�مدر�سة	�سيخون،	�علي	بن	حممد	بن	�سالح	
�لغزي	من	ميت	�لغز	من	نو�حي	ميت	غمر،	�هو	من	علماء	�لفقه	
�لإ�سكندرية،	 مدينة	 رباطات	 �أحد	 ��سكن	 ��حلديث	 ��لنحو	
موؤدب	 باخلو��ص	 ��ملعر�ف	 �لغمري	 �هلل	 عبد	 بن	 ��ل�سيخ	حممد	
�ل�سهرجتي	 �لفخر	 عثمان	 حممد	 بن	 عثمان	 ��ل�سيخ	 �لأطفال،	
�لبقلي	 عطية	حممد	 ��ل�سيخ	 غمر،	 ميت	 نو�حي	 من	 ب�سهرجت	
من	 �لكثري	 �غريهم	 غمر،	 مبيت	 ��ملقيم	 �ملحر��سة	 ر	 مِب�سْ �ملدر�ص	
�لعلمية	��لدينية	مبيت	غمر	 �أثر��	�حلركة	 �لعلماء	��لفقهاء	�لذين	

ر	�ملحر��سة.	 �ِم�سْ
�أبناء	 من	 �مل�سايخ	 �أحد	 �لق�ساة	 قا�سي	 �ظيفة	 توىل	 كما	
ميت	غمر،	هو	�ل�سيخ	زين	�لدين	�لتفهني	�حلنفي	�ملولود	يف	تفهنة	
من	نو�حي	ميت	غمر،	كما	كان	قا�سي	حمكمة	بولق	من	ميت	
غمر	�هو	�لقا�سي	�سهاب	�لدين	�أحمد	�لدما�سي790-862هـ.	
عبد	 بن	 حممد	 �ل�سيخ	 �لعدل	 د�ر	 يف	 �لإفتاء	 �ظيفة	 توىل	 �ممن	
�لرحمن	�بن	قا�سي	�لق�ساة	زين	�لدين	�لتفهني	��ل�سيخ	�لعالمة	
�لعمدة	�لفهامة	�أحمد	�لتون�سي	�ملعر�ف	بالدقاد��سي،	�مما	بدع	يف	
�أمور	�لطب	حممد	بن	حممد	�ل�سرجني	من	�سد�ر	�ملقرئني	عارًفا	
�يف	 ��لطب،	 �لعقلية	 �لعلوم	 من	 �كثري	 �لعربية	 ��للغة	 باحل�ساب	
مهنة	�لن�ساخة	ح�سني	بن	ح�سني	�لبدر	�لكلب�سا�ي	�لغمري	كتب	

بخط	يده	»ت�سنيف	�لقول	�لبديع«.
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ميت غمر والقبائل العربية 
�أكرث	 من	 كانت	 ��أريافها	 غمر	 ميت	 �أن	 ا	 تاريخيًّ �ملعر�ف	 �من	
يف	 �ساعدت	 �لتي	 �لعربية	 �لقبائل	 فيها	 ��ستوطنت	 �لتي	 �لبالد	
�لعربي	�تدعيمه	لندماجها	يف	�ملنطقة،	�من	 ظهور	طالئع	�جليل	

�أهم	هذه	�لقبائل:	
�أ�طان	د�ئمة	يف	 ر،	�لهم	 ِم�سْ �أقدم	عربان	 وخلم:	من	 جذام   –
�منهم	 �لتجارية،	 �لقو�فل	 �إر�ساد	 �مهمتهم	 ��لبقارة،	 �لفرما	
�لظاهر،	 عبد	 بنو	 �منهم	 �لفاطميني،	 ع�سر	 يف	 �سا�ر	 �لوزير	
��لذين	منهم	كاتب	�لإن�ساء	حميي	�لدين	بن	عبد	�لظاهر.

– قبيلة لواته:	من	بطون	قي�ص،	تو�جدت	يف	�ملنطقة	فرتة	كبرية،	
�قد	�أثارت	هذه	�لقبيلة	�لرعب	��لفو�سى	يف	�ملنطقة	يف	عهد	
�ق�سى	 �جلمايل	 بدر	 جاء	 حتى	 �مل�ستن�سر،	 �لفاطمي	 �خلليفة	
يزرعونها	 �ملنطقة	 لأهايل	 �لأر��سي	 ��أعطى	 �لفنت	 هذه	 على	
هذه	 �جلمايل	 بدر	 �سجل	 �قد	 �سنو�ت،	 ثالث	 خر�ج	 بد�ن	
بن	 �ل�سهيد	 حممد	 قبة	 يف	 رخاميتني	 لوحتني	 على	 �لو�قعة	

�لقيم	�لد�ري	بقرية	دنديط	�ذلك	يف	�سنة	473هـ.
�قد	�ساعدت	قبيلة	قي�ص	يف	تعمري	�ملنطقة	�ن�سر	�لإ�سالم	يف	
ر	��ملنطقة	يف	خالفة	�خلليفة	 �لريف	�كانت	بد�ية	دخولهم	ِم�سْ
�لأُموي	ه�سام	بن	عبد	�مللك	105-125هـ	بعد	�أن	�أقنعه	ُعبيد	
ر	مبربر�ت	هذه	�لهجرة،	�قد	 �هلل	بن	�حلبحاب	عامل	خر�ج	ِم�سْ

��سل	عددهم	يف	�سنة	153هـ	�إىل	5200	بيت.

ميت غمر.. الزراعة والقت�صاد
��ستهرت	ميت	غمر	��سو�حيها	بالعديد	من	�لأن�سطة	�لقت�سادية	
��لتجارية،	�كانت	�لزر�عة	هي	�لن�ساط	�لرئي�سي	�لذي	�عتمد	عليه	
�أر��سيها	 نظًر�	لوقوع	 بالثبات	��لد��م؛	 �أهل	ميت	غمر،	��متازت	
على	فرع	دمياط	�تفريعاته،	�لذي	ُيعترب	م�سدر	�خلري	��لربكة	بقدر	

ما	هو	�ريد	�حلياة	��سريان	�جودها.
�يذكر	بنيامني	يف	رحلته	�أن	�لأفرع	�لنيلية	كانت	عامرة	باملدن	
�لأر��سي	 خا�سة	 ��خلري�ت	 بالزر�عة	 �مليئة	 ��ل�سياع	 ��لُقرى	
�ملز�رع	 �خلم	 جذ�م	 �متلكت	 �قد	 ��لقاهرة،	 دمياط	 بني	 �لو�قعة	
�ملنطقة	 هذه	 يف�سلون	 �لذي	جعلهم	 �لأمر	 ��أريافها	 غمر	 ميت	 يف	

�يتخذ�نها	�أ�طانًا	د�ئمة	لهم.
�خليج	 �لنيل	 مياه	 على	 غمر	 ميت	 يف	 �لزر�عة	 ��عتمدت	
�ملجنونة	 ُت�سّمى	 ترعة	 ��أي�ًسا	 �ملنطقة،	 ي�سق	 كان	 �لذي	 دقاد��ص	
على	 �لعتماد	 مت	 علي	 �أ�سرة	حممد	 ع�سر	 �يف	 دياب،	 �أم	 �ترعة	
�لرياح	�لتوفيقي	�ترعة	�لبوهية،	فكانت	�لبالد	�لو�قعة	على	�لنيل	
يف	هذه	�ملنطقة	معمورة	بالب�ساتني	��لأ�سجار	��ملحا�سيل	�ملتنوعة،	

��لفول	 ��لذرة	 ��حلنطة	 ��ل�سعري	 ��ل�سم�سم	 �ل�سكر	 ق�سب	 مثل	
�جلميز	 ��أ�سجار	 ��لفاكهة	 ��خل�سر���ت	 �لبقول	 �أنو�ع	 �جميع	
��لكر�م،	 ��لرمان	 ��لبطيخ	 ��لكمرثى	 ��لقرط	 ��لأثل	 ��ل�سنط	

��لتي	�هتم	بزر�عتها	�لفالح	�لقبطي،	�كذلك	�لنخيل.
�إقطاع	 �أهمها	 �من	 غمر،	 ميت	 يف	 �لإقطاعات	 ��نت�سرت	
�لأمر�ء	 �من	 باهلل،	 �لعزيز	 �لفاطمي	 �خلليفة	 �بنة	 �مللك	 �ست	
��لقادة	��لُعربان	�لذين	كان	لهم	�إقطاعات	يف	ميت	غمر	��أريافها	
قا�سم	 �سيدي	 ��لأمري	 قطلوبغا،	 ��لأمري	 �لبدري،	 مغلطاي	 �لأمري	
جقمق،	 �لظاهر	 �مللك	 بن	 عثمان	 ��لأمري	 �سعبان،	 �لأ�سرف	 بن	
ر	يف	 	�جوهر	�ملالك،	�عبد	�هلل	ح�سن	ملتزم	دنديط	�رزناجمي	ِم�سْ

�لع�سر	�لعثماين.
�سناعة	 مثل	 �ل�سناعات،	 من	 بالعديد	 غمر	 ميت	 ���ستهرت	
�لن�سيج	��خلياطة	يف	خط	ُيعرف	با�سم	م�ساكن	�لن�سارى،	�كذلك	
�سناعة	�ل�سباغة	�لتي	�رتبطت	ب�سناعة	�لن�سيج	��ملعا�سر	��لع�سل،	
�حل�سانات	 �أ�سحاب	 �من	 �تفريخه،	 �لدجاج	 ح�سانة	 ��سناعة	
�من	 ��لفخار،	 �لطوب	 ��سناعة	 �لدجاج،	 �ل�سيوي	 بيومي	 �حلاج	
�أرباب	هذه	�ملهن،	�أحمد	�لفو�خري	��سيد	�أحمد	�لفو�خري،	�من	
�أ�سهر	فو�خري	ميت	غمر	تلك	�لتي	كانت	ُتوجد	ب�سوق	�لقما�ص.
�لوثائق	 ُت�سري	 حيث	 �حلد�دة،	 �سناعة	 ��ستهرت	 �كذلك	
�لعثمانية	عن	�جود	جممع	�سناعي	منظم	يف	ميت	غمر	له	�أ�سو�قه	
�قيا�سره	�مر�فقه	�خلا�سة،	كما	�أ�سارت	�لوثائق	�إىل	�أرباب	�لور�ص،	
مثل	�ملعلم	�حلاج	عمر	�لهبل	��ل�سيخ	حممد	مطر	�م�سطفى	حجر	

�حلد�د	��ملعلم	ح�سن	�لنحا�ص.
��أ�سارت	�لوثائق	�لعثمانية	لوجود	حي	خا�ص	لل�ساغة	يف	ميت	
يومنا	هذ�،	 ما	ز�ل	موجوًد�	حتى	 �ل�ساغة،	 ُيطلق	عليه	حارة	 غمر	
�قد	�حتكر	�أهل	�لذمة	هذه	�ملهنة،	�من	�أ�سهرهم	غربيال	�ل�سايغ،	
من	 �غريها	 �ل�ساغة،	 �سيخ	 مكون	 �هلل	 �لطف	 �ل�سايغ،	 �غطا�ص	

�ملهن	��حلرف	�لكثرية.

اآثار ميت غمر
متنوعة	 معمارية	 من�ساآت	 �جود	 �إىل	 ��لوثائق	 �مل�سادر	 �أ�سارت	
��لآثار	 �ملن�ساآت	 هذه	 معظم	 �لكن	 مدنية،	 �أ�	 دينية	 كانت	 �سو�ء	
�لتو�سع	 �إىل	 ذلك	 �يرجع	 �لقليل،	 �إل	 منها	 يبَق	 �مل	 �ندثرت	
�لع�سرين،	 �لقرن	 بد�يات	 يف	 غمر	 ميت	 �سهدته	 �لذي	 �لعمر�ين	
�أن	�لذي	 �إل	 ��سعف	مو�د	�لبناء	��رتفاع	من�سوب	�ملياه	�جلوفية،	
�ساهم	يف	�ندثار	هذه	�ملن�ساآت	ذ�ت	�لقيمة	�ملعمارية	�لعالية	كانت	
مرة	 من	 �أكرث	 غمر	 ميت	 �إىل	خر�ب	 �أدت	 �لتي	 �ملتكررة	 �حلر�ئق	
منذ	بد�ية	�لع�سر	�لعثماين.	�أ�لها	على	يد	عبد	�لد�مي	بن	بقر	�سيخ	
��أحرق	ميت	غمر،	 �مل�سيخة	 قام	بخلع	��لده	من	 �لُعربان؛	حيث	
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�تعر�ست	للتدمري	مرة	�أخرى	عندما	قام	�أ�سطول	نابليون	بونابرت	
بفتح	نري�ن	�ملدفعية	على	ميت	غمر	��أ�سعل	�حلر�ئق؛	لأن	�لأهايل	

�عرت�سو�	�ل�سفن	�قطعو�	�ملوؤن	عن	قو�ت	�حلملة	�لفرن�سية.
دمر	 غمر	 ميت	 يف	 حريق	 �سب	 1902م	 1320هـ/	 �سنة	 �يف	
�ل�سعر�ء	 �أمري	 جعل	 �لذي	 �لأمر	 �لنادرة،	 �لآثار	 هذه	 من	 �لكثري	
هذ�	 على	 ق�سيدته	 �يبكي	يف	 غمر	 ميت	 �إىل	 ياأتي	 �سوقي	 �أحمد	
�ل�ساعر	حافظ	 �لنادرة،	�كذلك	رثاها	 �حلريق	�لذي	دمر	من�ساآتها	
فيها	 ُيوجد	 فاإنه	 �خلر�ب	 هذ�	 �بالرغم	من	 له،	 ق�سيدة	 �إبر�هيم	يف	
�ملوجودة	 �ملن�ساآت	 �أهم	 �ملن�ساآت،	�من	 �لعديد	من	 �بالقرب	منها	

ا	مبيت	غمر	كالآتي: حاليًّ
�لتا�سع	 �لقرن	 نهاية	 �إىل	 يرجع	 �لغمري:	 �لعبا�ص	 �أبي	 جامع	
�لهجري/	�خلام�ص	ع�سر	�مليالدي	ذكرته	�لوثائق	�أنه	جامع	�خلطبة	
1499م(	 905هـ/	 )ت	 �لغمري	 �لعبا�ص	 �أبي	 �إن�ساء	 �لكبري	
�ملندثرة،	 �مل�ساجد	 من	 �ُيعد	 �لغمرية،	 بال�سادة	 �أي�ًسا	 �معر�ف	
مئذنة	 ت�سبه	 �هي	 بر�أ�سني،	 �ل�سهرية	 مئذنته	 �سوى	 منه	 يبَق	 �مل	
قاين	 م�سجد	 �مئذنة	 �لأزهر،	 باجلامع	 �لَغوري	 قان�سوه	 �ل�سلطان	
باي	�لرماح.	�ت�سف	لنا	�قفية	�جلامع	�أن	موقعه	يف	�سارع	�لغمري	
على	 ي�ستمل	 ��مل�سجد	 »�لآثرية«.	 بــ	 ا	 حاليًّ �ملعر�فة	 �ملنطقة	 �أمام	

حمر�بني	�سغريين	بينهما	حمر�ب	كبري،	�على	ميني	�مل�سلى	ُيوجد	
منرب	خ�سبي	بديع	�ل�سنع	معد	للخطبة،	جتاهه	دكة	خ�سبية	معدة	
�أحدهما	معد	حلمل	 �باأ�سفلها	كر�سيان	خ�سبيان؛	 �ملوؤذن،	 ل�سالة	
�يف	 �لقارئ،	 جللو�ص	 معد	 �لثاين	 ��لكر�سي	 �ل�سريف،	 �مل�سحف	
�جلهة	�لبحرية	ُيوجد	خلوتان،	�ُيحيط	بد�ير	�مل�سجد	ثالثني	خز�نة	
كتب،	�يف	��سط	�جلامع	حو�ص	حجري،	�زير	�سبيل	معد	لل�سرب.	
�قد	ُثبت	على	بدن	�ملئذنة	ن�ص	جتديد	م�سلى	يف	�لع�سر	�لأيوبي	
موؤرخ	يف	�سنة	619هـ،	���سم	�ل�سيخ	عبد	�ملح�سن	بن	�ل�سيخ	عمر	
�بن	د��د	�ملحلي،	�ظن	�لعديد	من	�لباحثني	�أنه	يخ�ص	هذه	�ملئذنة،	
مكان	 ُيوجد	 كان	 �أنه	 �ملعتقد	 من	 م�سلى	 بتجديد	 خا�ص	 �لكنه	
م�سجد	�أبي	�لعبا�ص	�لغمري	�دخلت	�سمن	م�ساحته	عند	�إن�سائه.
�لز��ية	 ب�سارع	 تقع	 �لبقري:	 بك	 مقلد	 بن	 حماد	 �لأمري	 ز��ية	
�ملتفرع	من	�سارع	�لبحر	على	م�سافة	قريبة	من	فرع	دمياط	�جما�رة	

جلامع	�أبي	�لعبا�ص	�لغمري	مبدينة	ميت	غمر.
�للو�ء	 �أمري	 �لبقري	 بك	 مقلد	 بن	 حماد	 �لأمري	 هو	 �ملن�سئ	
قبيلتي	 ُعربان	 �سيخ	 بقر	 �بن	 �إىل	 ن�سبه	 �يرجع	 �ل�سريف،	 �ل�سلطان	
جذ�م	�حر�م،	�سيدها	يف	�سنة	1024هـ/1615م.	�أما	عمارة	�لز��ية	
فهي	ُتعد	من	�ملن�ساآت	�ملعلقة،	�بالتايل	هي	من	�لأمثلة	�لفريدة	يف	
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�لوجه	�لبحري،	حيث	ُيوجد	طابق	�سفلي،	�ُيوجد	به	ممر	جتاري	على	
جانبيه	حو�نيت	�حو��سل	�كذلك	خالٍ�	لإيو�ء	�ل�سوفية	�د�ر�ت	
مياه	�مي�ساأة،	�هذ�	هو	�سبب	كونها	معلقة،	�من	�أمثلتها	يف	�لدقهلية	
طالئع	 �ل�سالح	 �م�سجد	 �ملن�سورة،	 مبدينة	 �أيوب	 �ل�سالح	 م�سجد	

مبدينة	�لقاهرة.
�لإيو�نات	 ذ�ت	 �ملد�ر�ص	 تخطيط	 �إىل	 �أقرب	 �لز��ية	 �تخطيط	
�أ�سبه	باخلانقاه؛	حيث	تتكون	من	درقاعة	��سطى	 �ملتعامدة،	�هي	
��إيو�نني،	�لإيو�ن	�لرئي�سي	هو	�إيو�ن	�لقبلة،	فيه	منرب	خ�سبي	بديع	
�لز��ية	 �سهر	رجب	1024هـ،	�حمر�ب	 �ل�سنع،	متت	�سناعته	يف	
هند�سية،	 زخارف	 به	 �جل�ص،	 من	 م�سنوع	 �لفريدة	 �ملحاريب	 من	
خ�س�ص	 �ملقابل	 ��لإيو�ن	 جمالوين،	 ب�سكل	 �أعلى	 من	 �ينتهي	
مئذنة،	 بد�ن	 �لبد�ية	 يف	 �لز��ية	 ُبنيت	 �قد	 لل�سيد�ت،	 كم�سلى	
��أ�سيفت	لها	يف	�سنة	1098هـ/	1686م	على	يد	�لأمري	قنديل	
�لن�ص	 يف	 ذلك	 �يظهر	 �لبقري،	 حماد	 �لأمري	 �أ�سرة	 من	 �لبقري	
�أي�ًسا	 �ملثبت	على	قاعدة	�ملئذنة	ذ�ت	�لطر�ز	�ململوكي،	�ذكر	فيه	
��ستخد�م	 �لز��ية	 ببنائها.	�مييز	هذه	 قام	 �ملعلم	حميي	�لذي	 ��سم	
�حلجر	�مل�سهر	يف	�لو�جهات	��لعقد	�لثالثي،	��لأقبية	�ملتقاطعة	يف	
�لطابق	�ل�سفلي،	���ستخد�م	�لرب�طيم	�خل�سبية	�ملزخرفة	يف	�لطابق	

�لعلوي	�لذي	يحتوي	على	بيت	�ل�سالة.
مائتني	 حو�يل	 �لبقري	 بك	 مقلد	 بن	 حماد	 �لأمري	 �أ�قف	 �قد	
م�سجده	 على	 لل�سرف	 �لقري�ط	 �ثلث	 �قري�ط	 فد�دين	 �ع�سرة	
يف	ديرب	جنم	��لز��ية	�ملعلقة	يف	ناحية	ميت	غمر	كما	هو	مو�سح	
بالوقفية،	�قد	متيزت	ميت	غمر	��أريافها	بطر�ز	مميز	لها	يف	تخطيط	
غمر؛	 مبيت	 ا	 خا�سًّ ا	 طر�ًز�	حمليًّ يكون	 فيكاد	 م�ساجدها،	 �عمارة	
حيث	ت�سابهت	هذه	�مل�ساجد	يف	تخطيطها	�خلارجي	��لد�خلي؛	
ر،	�هي	�مل�ساجد	 حيث	�ساد	طر�ز	�مل�ساجد	�لعثمانية	�لو�فدة	�إىل	ِم�سْ
�ملغلقة	�لتي	تعتمد	على	م�ساحة	مربعة	�أ�	م�ستطيلة	ي�سغلها	ثالث	
�لتي	 �لرخامية	 �لأعمدة	 من	 �سفني	 طريق	 عن	 بالطات	 �أربع	 �أ�	



حتمل	عقوًد�	حجرية	ت�سري	مو�زية	جلد�ر	�لقبلة،	كما	متيزت	��جهاتها	�لرئي�سية	باأنها	مبنية	من	�حلجر	يتو�سطها	
مد�خل	تذكارية	بارزة	ذ�ت	عقود	ثالثية	�سغلت	باملقرن�سات	�من	�أمثلتها:

م�سجد	هالل	عبد	�هلل	هالل	�ل�سهري	مب�سجد	�لبيه:	�ُيوجد	يف	كوم	�لنور	�لتابعة	ملركز	ميت	غمر،	�يرجع	تاريخ	
�إن�سائه	�إىل	�سنة	1270هـ،	كما	هو	مو�سح	بالن�ص	�لتاأ�سي�سي	�أعلى	�ملدخل	�لرئي�سي،	�يتكون	من	ثالثة	�أ�سطر	
�أما	�ملن�سئ	فهو	 باحلفر	�لبارز	على	لوحة	من	�لرخام	د�خل	خر�طي�ص	تنتهي	بتاريخ	�لإن�ساء	بح�ساب	�جُلمل.	
هالل	عبد	�هلل	هالل	من	�أعيان	قرية	كوم	�لنور	من	�سو�حي	��أرياف	ميت	غمر،	�سغل	من�سب	عمدة	كوم	�لنور،	
ر	�سعيد	با�سا.	 �رئي�ص	ق�سم	ميت	غمر،	�مدير	�لغربية	��لدقهلية،	�ع�سو	جمل�ص	�سورى	�لنو�ب	يف	عهد	��يل	ِم�سْ
��أهم	ما	مييز	�مل�سجد	هو	�لو�جهة	�لرئي�سية	�ل�سمالية	�لغربية،	�هي	مبنية	من	�حلجر	يتو�سطها	مدخل	تذكاري	بارز	
ذ�	عقد	ثالثي	م�سغول	بزخارف	هند�سية	�خاليا	�لنحل،	�جفوت	لعبة	ذ�	ميمات،	��ُسغل	باطن	�لعقد	باأ�سكال	
�ملقرن�سات	ذ�ت	�لربقع.	��مل�سجد	من	�لد�خل	عبارة	عن	بيت	�سالة	مربع	تقريًبا،	ق�سم	�إىل	ثالث	بالطات	عن	
طريق	�سفني	من	�لأعمدة	�لتي	حتمل	عقوًد�	حجرية	ت�سري	مو�زية	جلد�ر	�لقبلة،	�يتو�سط	�ل�سقف	�سخ�سيخة	
خ�سبية	لالإ�ساءة	��لتهوية،	�بجد�ر	�لقبلة	حمر�ب	حجري	فريد	من	نوعه	يف	�لوجه	�لبحري	�زخارف	هند�سية	
حمفورة	باحلفر	�لبارز	��لغائر	يف	�حلجر،	�على	ميني	�مل�سلى	منرب	خ�سبي	بديع	�ل�سنع	ذ�	زخارف	هند�سية	من	
�أطباق	جنمية،	��أهم	ما	مييزه	�لباب	�ملقدم	على	�سكل	هودج	�هو	مثل	فريد	يف	�ملنطقة،	�كان	للم�سجد	مئذنة	من	

�لآجر	��ملالط	ذ�ت	قمة	خمر�طية	�لكنها	�ندثرت.
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�إيو�ن	ز��ية	�لأمري	حماد	مبيت	غمر.	
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ملركز	 �لتابعة	 ب�سالو�ص	 قرية	 يف	 يقع	 �لكبري:	 �ملتويل	 م�سجد	
ميت	غمر،	��ملن�سئ	هو	من�سور	�خلويل	�لذي	كان	خمت�ًسا	بقيا�ص	
عمليات	 يف	 �ل�سر�ع	 �قبل	 �بعده	 �لري	 قبل	 �لزر�عية	 �لأر��سي	
�لزر�عة.	�أما	تاريخ	�لإن�ساء	كان	يف	�سنة	1275هـ	كما	هو	مو�سح	
يتكون	من	 �لباب،	 �أعلى	 �لرخامية	 باللوحة	 �لتاأ�سي�سي	 �لن�ص	 يف	
�أربعة	�أ�سطر	عبارة	عن	�أبيات	�سعر	تنتهي	بطريقة	ح�ساب	�جُلمل.	
من	 بارز	 تذكاري	 مدخل	 يتو�سطها	 حجرية	 ��جهة	 ذ�	 ��مل�سجد	
�حلجر	ذ�	عقد	ثالثي	ذ�	مقرن�سات	ذ�ت	�لرب�ع	�زخارف	هند�سية	
�إىل	ثالث	بالطات	 فهو	مق�سم	 �لد�خل	 �مل�سجد	من	 �أما	 متنوعة.	
من	خالل	�سفني	من	�لأعمدة	�لرخامية	�لتي	حتمل	عقوًد�	حجرية	
مو�زية	جلد�ر	�لقبلة،	��أهم	ما	مييز	�مل�سجد	�جود	�ل�سخ�سيخة	�لتي	
تتو�سط	�ل�سقف	�خل�سبي	��ملنرب	�خل�سبي	ذ�	�لزخارف	�لهند�سية	

على	�سكل	�ملعقل	�ملائل	��لقائم	��ملحر�ب	من	�جل�ص.
م�سجد	�أحمد	نافع:	يقع	يف	قرية	دنديط	�لتابعة	ملركز	ميت	غمر،	
مو�سح	 هو	 كما	 1270-1271هـ	 �سنة	 خالل	 �لإن�ساء	 تاريخ	 �أما	
بن�ص	تاأ�سي�ص	�مل�سجد	�لذي	جاء	يف	ثالثة	�أ�سطر	د�خل	خر�طي�ص	
هو	 ��ملن�سئ	 �لإن�ساء،	 �تاريخ	 �جُلمل	 بح�ساب	 �ينتهي	 زخرفية،	
�أحمد	با�سا	نافع	�أحد	�أعيان	�ملنطقة.	��أهم	ما	مييز	�مل�سجد	�لو�جهة	
�حلجرية	ذ�ت	�ملخل	�لتذكاري	�لبارز	�لذي	يتو�سطها	عقد	ثالثي	
�سغل	باملقرن�سات	��لزخارف	�لهند�سية	�ملتنوعة.	�يحتوي	�مل�سجد	
على	منرب	خ�سبي	بديع	�ل�سنع	من	زخارف	�أطباق	جنمية	�يحتوي	
1271هـ،	 �سنة	 يف	 موؤرخ	 �ملقدم	 باب	 �أعلى	 تاأ�سي�سي	 ن�ص	 على	
ن�ص	 يعلوها	 �لرخام،	 من	 طاقيته	 يف	 زخارف	 به	 �حمر�ب	ج�سي	
كتابي	موؤرخ	يف	�سنة	1270هـ،	�ُيوجد	به	م�سلى	لل�سيد�ت	يطل	

على	بيت	�ل�سالة	بثالثة	عقود	��سياج	خ�سبية.
حيث	 �لكنائ�ص؛	 من	 �لعديد	 غمر	 ميت	 مبدينة	 ُيوجد	 كما	
يف	 ُيوجد	 �أنه	 �مليالدي	 ع�سر	 �لثاين	 �لقرن	 يف	 �ملكارم	 �أبو	 ذكر	
ميخائيل،	 ��ملالك	 �لطاهرة،	 لل�سيدة	 كنائ�ص	 ثالث	 غمر	 ميت	
�أنها	 �لقرن	 هذ�	 �أبر�سيات	 ك�سف	 يف	 �ردت	 �قد	 �مارجرج�ص،	
�إحدى	ع�سرة	كني�سة.	�يف	خالفة	�حلافظ	حممد	��سل	�إىل	كر�سي	
�لبطريرك	�لبابا	ميخائيل	�لدقد��سي	�لبطريرك	�لو�حد	��ل�سبعون	

549هـ/	1154م.
�بذلك	��ستطعت	�أن	�أجتول	بالقارئ	�لكرمي	يف	رحلة	�سريعة	يف	
عبق	تاريخ	��آثـار	مدينة	ميت	غمر	مبحافظة	�لدقهلية؛	لكي	نك�سف	
�لنور	يف	 �لتي	غاب	عنها	 �لعريقة	 �ملدينة	 ��آثار	هذه	 تاريخ	 له	عن	

�لعديد	من	�لع�سور	�ن�سعها	يف	بوؤرة	�لنور	مرة	�أُخرى.	
م�سجد	هالل	عبد	�هلل	�ل�سهري	مب�سجد	�لبيه،	بكوم	�لنور.
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َر َنْحُن َمِلُك ِم�صْ
بعد	�لطالع	على	قو�نني	�ملعا�سات	�ملعمول	بها،	�على	�لأمر	�لعايل	�ل�سادر	يف	3	جمادى	�لثانية	�سنة	1300	
باحلكومة	 �ملدنيني	 بامل�ستخدمني	 �ملتعلقة	 �لعامة	 �لأحكام	 مت�سمًنا	 ميالدية،	 �إبريل	1883	 �ملو�فق	10	 هجرية	
�مل�سرية	�على	ما	�سدر	بعد	ذلك	من	�لأ��مر	�ملعدلة	له.	�على	�ملادة	�لثالثة	من	�لد�ستور؛	�مبا	�أن	�حلاجة	ما�سة	
�إىل	��سع	�أحكام	خا�سة	لتقرير	ما	يتعلق	باإحالة	�ملوظفني	��مل�ستخدمني	�لأجانب	على	�ملعا�ص	�بف�سلهم	من	

�خلدمة،	�كذلك	فيما	تعلق	ب�سر�ط	خدمتهم	يف	�ملدة	�لتي	يبقون	يف	�أثنائها	يف	خدمة	�حلكومة	�مل�سرية.
�بناًء	على	ما	عر�سه	علينا	�زير	�ملالية	�مو�فقة	ر�أي	جمل�ص	�لوزر�ء؛	ر�سمنا	مبا	هو	�آٍت:

اأحكام عامة
املادة الأوىل

م�سالح	 من	 م�سلحة	 �أية	 �لعمل	يف	خدمة	 �قت	 موجوًد�	 يكون	 من	 كل	 على	 �لقانون	 هذ�	 �أحكام	 ت�سري	
��مل�ستخدمني	 �ملوظفني	 من	 ��ملحلية،	 �لبلدية	 ��ملجال�ص	 �ملديريات	 �جمال�ص	 �لأ�قاف	 �ز�رة	 �منها	 �حلكومة،	
للد�لة	 �لتابعني	 �لرعايا	 من	 يكونو�	 �أل	 على	 �لمتياز�ت	 ذ�ت	 �لد�ل	 من	 �أجنبية	 لد�لة	 �لتابعني	 ��لعمال	

�لعثمانية،	�ذلك	مع	مر�عاة	ما	ن�ص	عليه	فيما	يلي	من	�لقيود	��ل�ستثناء�ت.
املادة الثانية

ل	ت�سري	�أحكام	هذ�	�لقانون	على	ق�ساة	�ملحاكم	�ملختلطة	�موظفيها	�م�ستخدميها،	�ل	على	�أع�ساء	�سند�ق	
�لدين	�موظفيه	�م�ستخدميه،	�ل	على	موظفي	�م�ستخدمي	م�سلحة	�ملحاجر	�ل�سحية	)�لكورنتينات(،	�ل	على	

موظفي	�م�ستخدمي	بلدية	�لإ�سكندرية.
على	�أن	�ملوظفني	��مل�ستخدمني	�لذين	كانو�	قبل	�سد�ر	هذ�	�لقانون	تابعني	مل�سلحة	من	�مل�سالح	�لتي	جتري	
خلز�نة	 عليهم	 ما	 تاأدية	 عن	 ينقطعو�	 �مل	 �لأحكام،	 تلك	 عليها	 جتري	 ل	 م�سلحة	 �إىل	 �نقلو�	 �أحكامه،	 عليها	
�ملعا�سات	باحلكومة،	�مل	يفقد��	�حلق	يف	�لعودة	�إىل	خدمة	�مل�سلحة	�لتي	كانو�	تابعني	لها؛	يجوز	لهم	يف	بحر	
�مليعاد	�ملن�سو�ص	عليه	يف	�ملادة	�لر�بعة	من	هذ�	�لقانون	�أن	يطلبو�	�إعادتهم	�إىل	تلك	�مل�سلحة	ل�ستعمال	حق	

�لختيار	طبًقا	حلكم	�ملادة	�ملذكورة.

)من�صور يف �صحيفة ال�صيا�صة يف 20 يوليو 1923م(
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املادة الثالثة
كذلك	ل	ت�سري	�أحكام	هذ�	�لقانون	على	�لفئات	�لآتي	ذكرها:

يف	- باقني	 يز�لون	 ل	 �لذين	 �لع�سكرية	 �لقو�ت	 �سباط	 	
�سفوف	�خلدمة	�لعاملة	بجيو�ص	بالدهم.

من	دخل	�خلدمة	بعد	15	مار�ص	�سنة	1922م	من	�ملوظفني	- 	
��مل�ستخدمني	��لعمال	�لذين	لهم	�حلق	يف	�ملعا�ص.

من	- 1920م	 �سنة	 دي�سمرب	 	31 بعد	 �خلدمة	 دخل	 من	 	
يف	 لهم	 حق	 ل	 �لذين	 ��لعمال	 ��مل�ستخدمني	 �ملوظفني	

�ملعا�ص.
�ملوظفون	��مل�ستخدمون	��لعمال	�لذين	عينو�	مرة	��حدة	- 	

لعمل	معني.
�ملوظفون	��مل�ستخدمون	��لعمال	�لذين	عينو�	مرة	��حدة	- 	

مبوجب	عقد	ملدة	ل	تزيد	على	خم�ص	�سنو�ت	�إذ�	كانو�	قد	
�أعلنو�	كتابة	�قت	��ستخد�مهم	باأن	�لعقد	�ملربم	معهم	لن	

يجدد.
املادة الرابعة

ت�سملهم	 �لذين	 �ملعا�ص	 يف	 �حلق	 ذ��	 ��مل�ستخدمون	 �ملوظفون	
�أحكام	�ملادة	�لأ�ىل،	��أحكام	�لفقرة	�لثانية	من	�ملادة	�لثانية؛	يحق	
لهم	لغاية	31	�أكتوبر	1923م	�أن	يختار��	�أمًر�	من	�لأمرين	�لآتيني:

�أن	يطلبو�	�إحالتهم	على	�ملعا�ص	من	�أ�ل	�إبريل	�سنة	1924م.	-
�أن	يطلبو�	��ستبقاءهم	موؤقًتا	لغاية	�أ�ل	�إبريل	1927م.	-

طلب	 يقدم	 �أن	 ��مل�ستخدمني	 �ملوظفني	 �أ�لئك	 من	 كل	 �على	
�لختيار	كتابة،	��أن	يبعث	به	�إىل	�زير	�ملالية	عن	يد	�مل�سلحة	�لتي	

يكون	تابًعا	لها.
�لذين	ي�ستعملون	حقهم	يف	�ختيار	 �مل�ستخدمون	 �أ�	 ��ملوظفون	
�أحد	�لأمرين	هم	�لذين	ت�سري	عليهم	�حدهم	�أحكام	هذ�	�لقانون	

فيما	يتعلق	باإحالتهم	على	�ملعا�ص	�أ�	ف�سلهم	من	�خلدمة.
خارج	 يكونون	 �لذين	 ��مل�ستخدمني	 باملوظفني	 يتعلق	 �فيما	
�لقطر	يف	31	�أكتوبر	1923م	مبد	ميعاد	�لختيار	�إىل	�ليوم	�لثالثني	

من	�سهر	نوفمرب	�لتايل.
املادة اخلام�صة

�ملن�سو�ص	 �لأمرين	 �أ�ل	 يختار	 �لذي	 �مل�ستخدم	 �أ�	 �ملوظف	
�إبريل	�سنة	 �أ�ل	 �ملعا�ص	من	 �ل�سابقة	يحال	على	 �ملادة	 عليهما	يف	
�سنة	 يناير	 �أ�ل	 قبل	 �أعلنه	 قد	 �ملالية	 �زير	 كان	 �إذ�	 �إل	 1924م،	
1924م	لغاية	�أ�ل	�إبريل	�سنة	1927م،	�أ�	لغاية	�أي	تاريخ	�سابق	

	يف	�لإعالن	�ملذكور. على	ذلك	يبنيَّ
�مع	ذلك،	فاإنه	يجوز	يف	�أي	حني	للموظف	�أ�	�مل�ستخدم	�لذي	
ي�سله	هذ�	�لإعالن	�أن	يبلغ	�زير	�ملالية	بالطريقة	�ملبينة	يف	�لفقرة	

�لثانية	من	�ملادة	�ل�سابقة،	�أنه	م�سر	على	طلب	�إحالته	على	�ملعا�ص،	
طبًقا	 �خلا�سة	 �ملكافاأة	 من	 جزء	 عن	 متنازل	 ذلك	 على	 بناًء	 ��أنه	
على	 يحال	 �حينئذ	 �لقانون،	 هذ�	 من	 ع�سرة	 �لر�بعة	 �ملادة	 حلكم	
�ملعا�ص	بعد	�نق�ساء	�ستة	�سهور	من	تاريخ	هذ�	�لتبليغ	ب�سرف	�لنظر	

عن	مدة	�لإجاز�ت	�لتي	قد	مينحها	يف	بحر	هذه	�ملدة.
املادة ال�صاد�صة

على	 يحال	 �لأمرين	 ثاين	 يختار	 �لذي	 �مل�ستخدم	 �أ�	 �ملوظف	
�ملالية	قد	 �إذ�	كان	�زير	 �إل	 �إبريل	�سنة	1927م،	 �أ�ل	 �ملعا�ص	من	
يف	 �ملعا�ص	 على	 �سيحال	 باأنه	 1924م	 �سنة	 يناير	 �أ�ل	 قبل	 �أعلنه	
�لإعالن.	 ذلك	 يف	 	 يبنيَّ 1927م،	 �إبريل	 �أ�ل	 على	 �سابق	 تاريخ	
�ستة	 مدتها	 مهلة	 �لتاريخ	 ذلك	 ي�سمل	 �أن	 يجب	 حال	 �أية	 �على	

�سهور	من	يوم	�لإعالن	�مل�سار	�إليه.
�فوق	ذلك	يجوز	للحكومة	على	�لد��م	�أن	ت�ستبقي	�ملوظف	�أ�	
�مل�ستخدم	يف	خدمتها	�إذ�	ر�سي	بالبقاء	�إىل	ما	بعد	�لتاريخ	�ملبني	

يف	�لإعالن	�ملتقدم	ذكره.
املادة ال�صابعة

ت�سري	�أي�ًسا	�لأحكام	�ل�سابقة	على:
1	 �ملعا�ص	( يف	 لهم	 حق	 ل	 �لذين	 ��مل�ستخدمني	 �ملوظفني	

يدخلون	 ل	 كانو�	 �إذ�	 �سهرية	 مرتبات	 على	 ي�ستولون	 ممن	
�سمن	�لفئات	�مل�سار	�إليها	يف	�ملو�د	�لآتية	�كانو�	قد	ق�سو�	
بهذ�	 �لعمل	 �قت	 كاملة	 �سنة	 ع�سرة	 خم�ص	 �خلدمة	 يف	

�لقانون.
2	 من	يكون	من	�أ�لئك	�ملوظفني	�مل�ستخدمني	�ساغاًل	�ظيفة	(

د�ئمة	مبيز�نية	�حلكومة	باملعنى	�ملق�سود	يف	�ملادة	�لثالثني	
من	لئحة	تعديل	�لدرجات	�لتي	�أقرها	جمل�ص	�لوزر�ء	يف	
3	�أكتوبر	1921م	على	�أن	يكون	قد	�لتحق	باخلدمة	قبل	

�أ�ل	�أغ�سط�ص	�سنة	1914م.
املادة الثامنة

من	عد�	�أ�لئك	من	�ملوظفني	��مل�ستخدمني	�لذين	ل	حق	لهم	
م�ساهرة،	 مرتباتهم	 لهم	 تدفع	 �لذين	 �أ�	 بعقد	 �ملعينني	 �ملعا�ص	 يف	
�لر�بعة	 �ملادة	 عليه	يف	 �ملن�سو�ص	 �لأمر	 يختار��	 �أن	 �إل	 لهم	 لي�ص	
�لفقرة	)ب(.	�ي�ستثنى	من	ذلك	من	�رد	ذكرهم	يف	�ملادة	�لآتية:
من	 تف�سل	 �أن	 �لد��م	 على	 للحكومة	 يجوز	 فاإنه	 ذلك	 �مع	
��مل�ستخدمني	 �ملوظفني	 من	 م�ستخدم	 �أ�	 موظف	 �أي	 خدمتها	

�ملذكورين،	ب�سرط	�إعالنه	قبل	ف�سله	ب�سهر	��حد.
املادة التا�صعة

لي�ص	للفئات	�لآتي	ذكرها	�أي	حق	يف	�لختيار:
�ملوظفون	��مل�ستخدمون	��لعمال	�لذين	ل	حق	لهم	يف	�ملعا�ص	
كانو�	 �إذ�	 عقد،	 بغري	 �أ�	 بعقد	 �سهرية	 مرتبات	 على	 ي�ستولون	 ممن	
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يدخلون	يف	�لدرجة	�لثامنة	من	ترتيب	�لدرجات	�لإد�رية	�أ�	�لفنية	
�كذلك	خلدمة	 �لكتابية،	 �لدرجات	 ترتيب	 من	 )ج(	 �لدرجة	 �أ�	

�خلارجني	عن	هيئة	�لعمال	�أ�	من	يتولون	�ظائف	مماثلة.
�أ�	 ميا�مة	 �أجرهم	 ي�ستولون	على	 �لذين	 ��لعمال	 �مل�ستخدمون	

بالقطعة.
�ل	يرتتب	على	هذ�	�لقانون	�إدخال	�أي	تعديل	على	�ل�سر�ط	
�للو�ئح	 مبوجب	 �رفدهم	 �تاأديبهم	 بخدمتهم	 يتعلق	 فيما	 �ملقررة	
�ملعمول	بها.	��إمنا	يكون	لهم	يف	حالة	ف�سلهم	من	�خلدمة	�أ�	يف	حالة	
عدم	جتديد	عقود	��ستخد�مهم	�حلق	يف	�ملز�يا	�ملن�سو�ص	عليها	يف	

�ملادة	�لثالثة	ع�سرة	من	هذ�	�لقانون.
املادة العا�صرة

�لقانون،	 تنفيذ	 على	 �لعمل	 مهمتها	 �ملالية	جلنة	 �ز�رة	 تن�ساأ	يف	
�لقانون	 يتنا�لهم	 �لذين	 باملوظفني	 يخت�ص	 ما	 على	 ��لإ�سر�ف	

�ملذكور	من	�سر�ط	�خلدمة	��سر�ط	�لإحالة	على	�ملعا�ص.
يف	 هم	 ممن	 �ملوظفني	 كبار	 من	 ثمانية	 من	 �للجنة	 هذه	 �توؤلف	
�يعني	 �لأجانب.	 من	 �أربعة	 منهم	 �يكون	 �ملعا�ص،	 يف	 �أ�	 �خلدمة	
�قرت�ح	 على	 بناًء	 �لوزر�ء	 رئي�ص	جمل�ص	 من	 بقر�ر	 �للجنة	 �أع�ساء	
�زير	�ملالية،	�يكون	تعيني	رئي�سها	بالطريقة	عينها	من	بني	�لأع�ساء	
�مل�سريني،	�عند	غياب	�لرئي�ص	يحل	حمله	�أرفع	�لأع�ساء	�مل�سريني	

ا. مرتبة،	�عند	ت�سا�ي	�ملرتبة	تكون	�لرئا�سة	لأكربهم	�سنًّ
�سوت	 يكون	 �ملذكورة	 �للجنة	 يف	 �لأ�سو�ت	 �نق�سام	 �عند	
�إذ�	 �إل	 �جتماعها	 ي�سح	 �ل	 مرجًحا،	 يحل	حمله	 من	 �أ�	 �لرئي�ص	

ح�سرها	�ستة	من	�لأع�ساء	منهم	ثالثة	من	�لأجانب.
املادة احلادية ع�صرة

يختار	�زير	�ملالية	بقر�ر	ي�سدر	منه	بناًء	على	�قرت�ح	�للجنة	�ستة	
من	�أع�سائها،	منهم	ثالثة	من	�لأجانب؛	لتكوين	جلنة	فرعية.

�تكون	هذه	�للجنة	�لفرعية	خمت�سة	بالأمور	�لآتية	فيما	يتعلق	
باملوظفني	��مل�ستخدمني	�لذين	ي�سري	عليهم	هذ�	�لقانون،	عد�	من	

ذكر	منهم	يف	�ملادة	�لتا�سعة.
�أ�		- �ملعا�ص	 �أمر	�لإحالة	على	 نز�ع	يف	 �لبت	يف	حالة	�جود	

�لف�سل	من	�خلدمة	ب�سبب	�لعاهة	�أ�	�ملر�ص.
تويل	�ل�سلطة	�لتاأديبية	�ملخولة	ملختلف	�ملجال�ص	��لهيئات		-

ا	 تاأديبيًّ �حلكم	 �كذلك	 بها،	 �ملعمول	 للو�ئح	 طبًقا	 �لتاأديبية	
�ملز�يا	 بع�ص	 �أ�	 كل	 من	 �مل�ستخدمني	 �أ�	 �ملوظفني	 بحرمان	
�أ�	 كل	 من	 �أ�	 �لقانون	 هذ�	 �أحكام	 مبوجب	 لهم	 �ملمنوحة	
�للو�ئح	 �أ�	�ملكافاأة	مبوجب	 بع�ص	ما	ي�ستحقونه	من	�ملعا�ص	

�ملعمول	بها.
�تكون	رئا�سة	�للجنة	�لفرعية	ملن	يعني	لهذ�	�لغر�ص	من	�أع�سائها	

�مل�سريني	مبوجب	�لقر�ر	�ملن�سو�ص	عليه	يف	�لفقرة	�لأ�ىل.

�أن	 �لتاأديب	 جمل�ص	 على	 يحال	 م�ستخدم	 �أ�	 موظف	 �لكل	
�لفرعية،	 باللجنة	 �لثالثة	 �لأجانب	 �لأع�ساء	 �أحد	 تغيري	 يطلب	
��ل�ستعا�سة	عنه	بالع�سو	�لأجنبي	�لر�بع	باللجنة	�لأ�سلية	�لذي	

مل	يدخل	�سمن	�للجنة	�لفرعية.
�ت�سدر	قر�ر�ت	�للجنة	�لفرعية	�ملذكورة	باأغلبية	�أربعة	�أ�سو�ت	

من	�ستة،	�ل	تكون	هذه	�لقر�ر�ت	قابلة	لال�ستئناف.
فاإذ�	ت�سا�ت	�لأ�سو�ت	عر�ص	�لأمر	على	جلنة	خا�سة	للبت	فيه،	
�تكون	هذه	�للجنة	�خلا�سة	موؤلفة	من	رئي�ص	حمكمة	�ل�ستئناف	
�ملختلطة،	�من	ع�سوين	من	�أع�ساء	�للجنة	�لتاأديبية،	على	�أن	يكون	
�جلانبني	 �أحد	 لر�أي	 ممثاًل	 �لأع�ساء	 �لع�سوين	من	 	من	هذين	 كلٌّ

��أن	يكون	�أقدم	�لأع�ساء	يف	جانبه.
املادة الثانية ع�صرة

ل	مينح	�ملوظفون	�لذين	ي�سري	عليهم	هذ�	�لقانون	�إذ�	كانو�	ل	
يبقون	يف	خدمة	�حلكومة	�إل	لغاية	�أ�ل	�إبريل	1927م	�أ�	ملدة	قبل	
هذ�	�لتاريخ	�أية	ترقية،	�إل	�إذ�	ق�ست	بذلك	�سر�رة	م�سلحية.

�على	�أية	حال	ل	تدخل	زيادة	�ملرتب	�لنا�سئة	عن	هذه	�لرتقية	
�ملادة	 يف	 عليها	 �ملن�سو�ص	 �خلا�سة	 �ملكافاأة	 ت�سوية	 ح�ساب	 	يف	
�لثالثة	ع�سرة	)2(.	�يف	�جلد��ل	�مللحقة	بهذ�	�لقانون	قو�عد	عامة	

عن	ت�سوية	�ملعا�سات	��ملكافاآت.
املادة الثالثة ع�صرة

�سو�ء	كان	 �لقانون،	 عليه	هذ�	 ي�سري	 م�ستخدم	 �أ�	 كل	موظف	
�أ�	ممن	لي�ص	لهم	�حلق	يف	�ملعا�ص؛	يكون	له	متى	�أحيل	 ممن	لهم	
على	�ملعا�ص	�أ�	ف�سل	من	�خلدمة	طبًقا	لالأحكام	�ملتقدمة	�حلق	يف	
�ملز�يا	�لآتية،	�إل	�إذ�	حرم	منها	�أ�	من	بع�سها	بقر�ر	تاأديبي.	�هذه	

�ملز�يا	هي:
1	 ما	ي�ستحقه	من	�ملعا�ص	�أ�	�ملكافاأة	مبقت�سى	�للو�ئح	�ملعمول	(

بها	فيما	لو	�أحيل	على	�ملعا�ص،	�أ�	ف�سل	من	�خلدمة	ب�سبب	
�إلغاء	�لوظيفة	�إذ�	كان	�ملوظف	�أ�	�مل�ستخدم	ممن	لهم	�حلق	
يف	�ملعا�ص،	�أ�	ب�سبب	ما	ي�سيبه	من	�لعاهات	�أ�	�لأمر��ص	

�أثناء	خدمته	�إذ�	كان	ممن	ل	حق	لهم	يف	�ملعا�ص.
2	 �ملكافاأة	�خلا�سة	�ملقررة	يف	�ملادة	�لثامنة	ع�سرة	��ملو�د	�لتي	(

تليها،	�يف	�جلد��ل	�مللحقة	بهذ�	�لقانون.
3	 بدل	�لعودة	�إىل	�لوطن	�ملقررة	يف	�ملادة	�ل�سابعة	ع�سرة.(

املادة الرابعة ع�صرة
�إذ�	كان	�ملوظف	�أ�	�مل�ستخدم	ذ�	�حلق	يف	�ملعا�ص	قد	��ستعمل	
�عتز�ل	 من	 �خلام�سة	 �ملادة	 من	 �لثانية	 �لفقرة	 له	يف	 �ملخول	 �حلق	
�خلدمة	قبل	�لتاريخ	�ملبني	يف	�لإعالن	�ل�سادر	�إليه	من	�حلكومة؛	
فاإنه	ل	يكون	له	حق	�إل	يف	ن�سف	�ملكافاأة	�خلا�سة	�ملن�سو�ص	عليها	
يف	�ملادة	�ل�سابقة	)2(	�أ�	يف	ثلثي	هذه	�ملكافاأة	�إذ�	كان	تاريخ	�عتز�له	
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�خلدمة	بعد	31	مار�ص	�سنة	1926م،	�لكن	تبقى	له	باقي	�ملز�يا	
�ملن�سو�ص	عليها	يف	�ملادة	�ملذكورة	)1�3(.

�مع	ذلك،	فاإذ�	كان	هذ�	�ملوظف	�أ�	�مل�ستخدم	قد	�كت�سب	من	
قبل	مبوجب	�للو�ئح	�ملعمول	بها	�حلق	يف	ت�سوية	معا�سه	�أ�	مكافاأته	

يف	�ملال؛	كان	له	�أن	ي�ستويل	على	ثلثي	�ملكافاأة	�خلا�سة.
�أخذ	 بعد	 �لد��م	 على	 �لوزر�ء	 ملجل�ص	 يجوز	 حال	 �أية	 �على	
�ملوظف	 �أن	مينح	 �لعا�سرة؛	 �ملادة	 �ملن�سو�ص	عليها	يف	 �للجنة	 ر�أي	
�أ�	�مل�ستخدم	�ملكافاأة	باأكملها؛	مر�عاة	ملا	�أد�ه	من	�خلدمة،	�أ�	مر�عاة	

للظر�ف	�لتي	ق�ست	عليه	باعتز�له	�ظيفته	قبل	�لأ��ن.
املادة اخلام�صة ع�صرة

�إذ�	تويف	موظف	�أ�	م�ستخدم	ممن	لهم	�حلق	يف	�ملكافاأة	�خلا�سة	
�أ�	�أحيل	على	�ملعا�ص	 �أ�	ناق�سة	طبًقا	حلكم	�ملو�د	�ل�سابقة،	 كاملة	
�بني	 1924م	 �سنة	 �إبريل	 �أ�ل	 بني	 فيما	 عاهة	 �أ�	 مر�ص	 ب�سبب	
�أ�	 حقوقه	 �إليهم	 �آلت	 ملن	 كان	 �خلدمة؛	 لعتز�له	 �ملحدد	 �لتاريخ	
له	�حلق	يف	�ملكافاأة	�ملذكورة،	كما	لو	كانت	�لوفاة	�أ�	�لإحالة	على	

�ملعا�ص	قد	�قعت	يف	ذ�ت	�لتاريخ	�ملحدد	لعتز�له	�خلدمة.
على	�أنه	�إذ�	كانت	�لإحالة	على	�ملعا�ص	�أ�	�لف�سل	من	�خلدمة	
�مل�ستخدم	 �أ�	 �ملوظف	 طلب	 على	 بناًء	 �لعاهة	 �أ�	 �ملر�ص	 ب�سبب	
نف�سه؛	تخف�ص	�ملكافاأة	�خلا�سة	بن�سبة	تعادل	�ملدة	�لتي		كان	باقًيا	
عليه	�أن	يق�سيها	يف	�خلدمة،	على	�أن	ل	يزيد	هذ�	�لتخفي�ص	عن	

ن�سف	�ملكافاأة.
املادة ال�صاد�صة ع�صرة

بهذ�	 �مللحقة	 بتطبيق	�جلد��ل	 يتعلق	 فيما	 �لآتية	 �لقو�عد	 تتبع	
�لقانون	�ملتعلقة	بت�سوية	�ملكافاأة	�خلا�سة:

1	 تكون	ت�سوية	�ملكافاأة	على	�أ�سا�ص	�آخر	مرتب	كان	ت�سري	(
عليه	حكم	�ل�ستقطاع	للمعا�ص	�قت	�إحالته	على	�ملعا�ص	
�أ�	�لف�سل	من	�خلدمة،	�أ�	كان	يجب	�أن	يجري	عليه	حكم	
�ل�ستقطاع	لو	كان	�ملوظف	�أ�	�مل�ستخدم	ممن	لهم	�حلق	يف	
�ملعا�ص.	على	�أن	عال��ت	�ملرتبات	��لرتقيات	�لتي	منحت	
على	 لالإحالة	 طلب	 �أي	 تقدمي	 �بعد	 �لختيار	 تاريخ	 بعد	
�إذ�	كانت	نا�سئة	عن	 �ملعا�ص؛	ل	تدخل	يف	�حل�ساب،	�إل	
تبديل	للدرجات	�أ�	كانت	من	�لعال��ت	�لد�رية	�لعادية.

2	 �إذ�	كان	�ملوظف	�أ�	�مل�ستخدم	ذ�	حق	يف	م�سكن	على	نفقة	(
�حلكومة؛	يز�د	مرتبة	فيما	يتعلق	بح�ساب	�ملكافاأة	�خلا�سة	
بن�سبة	ع�سرة	يف	�ملائة،	�أ�	مبقد�ر	بدل	�ل�سكن	�ملمنوح	له.

3	 �أ�	( �أ�سا�ص	عمر	�ملوظف	 كذلك	تكون	ت�سوية	�ملكافاأة	عل	
�مل�ستخدم	�مدة	خدمته	�قت	�إحالته	على	�ملعا�ص	�أ�	ف�سله	

من	�خلدمة؛	طبًقا	للو�ئح	�ملعمول	بها.
�مع	ذلك	فاإن	�ل�سن	�مدة	�خلدمة	حت�سبان	على	�لد��م	بال�سنني	
��أرباع	�ل�سنني،	فاإذ�	بقي	بعد	ذلك	ك�سر	يزيد	على	�سهر	�ن�سف	

ُح�سب	مبثابة	ثالثة	�سهور،	��إن	قل	عن	�سهر	�ن�سف	�أُهمل.	�فوق	
�أ�	�مل�ستخدم	�لذي	ل	حق	له	يف	�ملعا�ص	 ذلك	حت�سب	للموظف	
كل	مدة	�سابقة	ق�ساها	مبرتب	كامل	يف	خدمة	م�سلحة	غري	م�سلحته	
�حلالية،	�لو	كانت	مما	ل	يدخل	يف	ح�ساب	�ملكافاأة	�ملن�سو�ص	عليها	
يف	قانون	�ملعا�سات،	�ذلك	�إل	يف	حالة	عدم	�ت�سال	هذه	�ملدد.

املادة ال�صابعة ع�صرة
بدل	�لعودة	�إىل	�لوطن	�ملن�سو�ص	عليه	يف	�ملادة	�لثالثة	ع�سرة	)3(؛	
يخول	للموظف	�أ�	�مل�ستخدم	��سرتد�د	ما	يثبت	�أنه	�أنفقه	فعاًل	يف	
عا�سمة	 �إىل	 �منقولته	 �عف�سه	 عائلته	 �أفر�د	 �ت�سفري	 �سفره	 �سبيل	
�لبالد	�لتي	كان	يقيم	بها	قبل	�لتحاقه	بخدمة	�حلكومة	�مل�سرية.	
فاإذ�	كان	�ملوظف	�قت	�لتحاقه	بخدمة	�حلكومة	�مل�سرية	مقيًما	يف	
�إىل	 ينتقل	 �أن	 نيته	 �إليها،	�كان	يف	 ينت�سب	 �لتي	 �لبالد	 بالد	غري	
هذه	�لبالد	�لأخرية؛	كان	من	حقه	��سرتد�د	م�ساريف	�لنقل	�إىل	
عا�سمة	�لبالد	�ملذكورة.	على	�أن	هذ�	�لرد	ل	يكون	��جًبا	�إل	�إذ�	

مت	�لنتقال	يف	بحر	�ستة	�سهور	من	تاريخ	�عتز�ل	�خلدمة
مرتب	 على	 �لغر�ص	 لهذ�	 يرد	 �لذي	 �ملبلغ	 يزيد	 �أن	 يجوز	 �ل	
�ل�سهر	�ملن�سو�ص	عليه	يف	�ملادة	�لثالثة	��لثالثني	من	لئحة	بدل	
�ل�سفرية	�م�ساريف	�لنتقال،	فاإذ�	كان	مرتب	�ملوظف	�أ�	�مل�ستخدم	
ل	يتجا�ز	خم�سني	جنيًها	يف	�ل�سهر؛	ل	يزيد	�ملبلغ	�ملتقدم	ذكره	

على	مرتب	�سهر	�ن�سف.

قواعد ب�صاأن ت�صوية املكافاأة اخلا�صة و�صرفها
املادة الثامنة ع�صرة

بهذ�	 �مللحقة	 �جلد��ل	 �أ�سا�ص	 على	 �خلا�سة	 �ملكافاآت	 حت�سب	
عليه	 ي�ستويل	 كان	 �سنوي	 مرتب	 �آخر	 ب�سرب	 �ذلك	 �لقانون،	

�ساحب	�ل�ساأن	يف	»عامل	�ل�سن«	�لناجت:
من	�جلد�ل	حرف	)�أ(	للموظفني	��مل�ستخدمني	��لعمال	�لذين	

تنتهي	خدمتهم	حتًما	يف	�سن	�خلام�سة	��خلم�سني.
بالن�سبة	لهم	 �ل�سن	 نهاية	 �من	�جلد�ل	حرف	)ب(	ملن	كانت	

�ستني	�سنة.
لهم	 بالن�سبة	 �ل�سن	 نهاية	 كانت	 ملن	 )ج(	 �جلد�ل	حرف	 �من	

خم�ًسا	��ستني	�سنة	�أ�	�أكرث.
ثم	ن�سرب	�حلا�سل	يف	»عامل	مدة	�خلدمة«	�لناجت:

��مل�ستخدمني	 للموظفني	 بالن�سبة	 )د(	 حرف	 �جلد�ل	 من	
��لعمال	�لذين	لهم	�حلق	يف	�ملعا�ص.

ممن	 �ملعا�ص	 �حلق	يف	 لهم	 لي�ص	 ممن	 )هـ(	 �جلد�ل	حرف	 �من	
يدخلون	يف	�لفئة	�ملن�سو�ص	عليها	يف	�ملادة	�ل�سابعة	)1	�2(

ممن	 �ملعا�ص	 يف	 �حلق	 لهم	 لي�ص	 ممن	 	)�( حرف	 �جلد�ل	 �من	
يدخلون	يف	�لفئة	�ملن�سو�ص	عليها	يف	�ملادة	�لثامنة.
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�ملادة	 عليها	يف	 �ملن�سو�ص	 �لفئة	 يدخلون	يف	 ممن	 �ملعا�ص	 �حلق	يف	 لهم	 لي�ص	 ملن	 )ز(	 �جلد�ل	حرف	 �من	
�لتا�سعة	)1(.

�ملادة	 �ملن�سو�ص	عليها	يف	 �لفئة	 �ملعا�ص	ممن	يدخلون	يف	 لهم	�حلق	يف	 لي�ص	 �من	�جلد�ل	حرف	)ح(	ملن	
�لتا�سعة	)2(.

املادة التا�صعة ع�صرة
�إذ�	ز�دت	�ملكافاأة	�ملح�سوبة	طبًقا	للقو�عد	�ملقررة	يف	�ملادة	�ل�سابعة	على	�أربعة	�آلف	جنيه	م�سري؛	تخف�ص	
قيمتها	بن�سبة	�سنوية	طبًقا	ملا	هو	مبني	يف	�مللحق	رقم	)3(؛	بحيث	ل	يزيد	�حلد	�لأق�سى	للمكافاأة	على	ثمانية	

�آلف	�خم�سمائة	جنيه	م�سري.
املادة الع�صرون

تدفع	�ملعا�سات	��ملكافاآت	�ملن�سو�ص	عليها	يف	�ملادة	�لثالثة	ع�سرة	�يف	�ملو�د	�لتي	تليها	باجلنية	�مل�سري	يف	
�أ�	 �لو�حد	79.5	قر�ًسا	�سحيًحا	 �أ�سا�ص	قيمة	�جلنيه	�لإجنليزي	 باجلنية	�لإجنليزي	يف	لوندره،	على	 �أ�	 �لقاهرة،	

بالفرنك	�لذهب	يف	باري�ص	ح�سب	رغبة	�ساحب	�حلق.
املادة احلادية والع�صرون

تفادًيا	من	جتا�ز	ما	يدفع	يف	�سبيل	ت�سوية	�ملعا�سات	��ملكافاآت	يف	�أية	�سنة	مالية	�لعتماد	�ملربوط	لهذ�	�لغر�ص	
يف	�مليز�نية	يكون	للحكومة	�حلق	فيما	ياأتي:

�إما	�أن	ت�ستبقي	عند	كل	ت�سوية	مبلًغا	ل	يزيد	على	خم�سة	�ع�سرين	يف	�ملائة	من	�ملبلغ	�مل�ستحق،	على	�أن	
تدفعه	ل�ساحب	�حلق	بغري	فو�ئد	يف	�آخر	�ل�سنة	�ملالية	�جلارية	�أ�	يف	�لثالثة	�سهور	�لأ�ىل	من	�ل�سنة	�ملالية	�لتالية،	

�يكون	�لدفع	نقًد�	�أ�	بالطريقة	�لآتي	بيانها.
��إما	�أن	تدفع	جزًء�	من	�ملكافاأة	ل	يتجا�ز	خم�سني	يف	�ملائة،	منها	�أذ�نات	على	�خلز�نة	ملدة	خم�ص	�سنو�ت	
للقو�عد	 طبًقا	 �لفو�ئد	 قيمة	 �كذلك	 �لأذ�نات	 هذه	 قيمة	 دفع	 يكون	 �أن	 �يجب	 ا.	 �سنويًّ �ملائة	 يف	 	4.5 بفائدة	

�ملحددة	يف	�ملادة	�ل�سابقة.
�يجوز	��ستعمال	�لو�سيلتني	مًعا	ب�سرط	�أن	ل	يقل	ما	يدفع	نقًد�	يف	�حلال	ل�ساحب	�حلق	عند	�إمتام	�لت�سوية	

عن	خم�سني	يف	�ملائة	من	جمموع	�ملبلغ	�لذي	ي�ستحقه.
املادة الثانية والع�صرون

على	�زير	�ملالية	تنفيذ	هذ�	�لقانون،	�له	�أن	ي�سدر	ما	يقت�سيه	هذ�	�لتنفيذ	من	�لقر�ر�ت.
�يعمل	بهذ�	�لقانون	من	تاريخ	ن�سره	يف	�جلريدة	�لر�سمية.

�سدر	ب�سر�ي	�ملنتزه	يف	4	ذي	�حلجة	�سنة	1841هـ	)18	يوليو	1923م(.

فوؤاد
باأمر ح�صرة �صاحب اجلاللة 

رئي�ص جمل�ص الوزراء: يحيى اإبراهيم 
وزير املالية: حممد با�صا حمب
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ملحقات القانون ال�صابق
امللحق رقم 1

جدول عوامل ال�صن

ال�صن

اجلدول حرف )اأ(

للموظفني الذين تنق�صي 
نهاية ال�صن بالن�صبة لهم 
يف اخلام�صة واخلم�صني

اجلدول حرف )ب(

نهاية ال�صن 60 �صنة

اجلدول حرف )ج(

نهاية ال�صن 65 �صنة فاأكرث

العاملالعاملالعامل

200.570.570.57
210.610.610.61
220.650.650.65
230.690.690.69
240.730.730.73
250.760.760.76
260.790.790.79
270.820.820.82
280.840.840.84
290.860.860.86
300.880.880.88
310.900.900.90
320.920.920.92
330.940.940.94
340.950.950.95
350.960.960.96
360.970.970.97
370.980.980.98
380.990.990.99
391.001.001.00
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401.001.001.00
410.991.000.99
420.970.000.97
430.940.970.95
440.900.950.93
450.850.930.91
460.790.910.88
470.730.840.85
480.660.790.82
490.590.740.79
500.510.690.76
510.430.640.72
520.340.590.68
530.240.520.64
540.130.470.60
550.000.400.56
56_0.330.52
57_0.260.47
58_0.180.42
59_0.100.37
60__0.32
61__0.26
62__0.18
63__0.10
64___
65___

�أرباع	�ل�سنني	متد�خلة	فيما	بني	�لأرقام.
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امللحق رقم 2

جدول عوامل مدة اخلدمة
ت اخلدمة

�صنوا

ف )د( 
اجلدول حر

للموظفني	��مل�ستخدمني	�لذين	لهم	�حلق	يف	�ملعا�ص

ف )هـ(
اجلدول حر

للموظفني	��مل�ستخدمني	�لذين	لي�ص	لهم	�حلق	يف	�ملعا�ص	ممن	يدخلون	يف	�لفئة	
�ملن�سو�ص	عليها	يف	�ملادة	7	)1�2(	من	�لقانون

ف )و(
اجلدول حر

للموظفني	��مل�ستخدمني	�لذين	لي�ص	لهم	�حلق	يف	�ملعا�ص	ممن	يدخلون	يف	�لفئة	
�ملن�سو�ص	عليها	يف	�ملادة	�لثامنة	من	�لقانون

ف )ز(
اجلدول حر

للموظفني	��مل�ستخدمني	�لذين	لي�ص	لهم	�حلق	يف	�ملعا�ص	ممن	يدخلون	يف	�لفئة	
�ملن�سو�ص	عليها	يف	�ملادة	�لتا�سعة	)1(	من	�لقانون

ف )ح(
اجلدول حر

للموظفني	��مل�ستخدمني	ممن	يدخلون	يف	�لفئة	�ملن�سو�ص	عليها	يف	�لقانون	يف	�ملادة	
�لتا�سعة	)2(	من	هذ�	�لقانون

3.5
13.9
24.3
34.72.01.41.0
45.12.41.71.2
55.42.82.01.4
65.73.22.21.6
76.03.52.61.8
86.23.82.92.0
96.46.04.23.22.2
106.66.14.63.52.4
116.76.25.03.82.6
126.86.35.44.12.8
136.96.45.84.43.0
147.06.56.24.73.2
156.06.56.55.03.4
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166.06.56.55.33.6
176.06.56.55.63.8
186.06.56.55.94.0
196.06.56.56.24.2
206.06.56.56.54.4
216.06.56.56.54.6
226.06.56.56.54.8
236.06.56.56.55.0
246.06.56.56.55.2
256.06.56.56.55.4

�أرباع	�ل�سنني	متدخلة	فيما	بني	هذه	�لأرقام،	�مع	ذلك	فاإن	�لعامل	7،	�هو	�لذي	يقابل	مدة	خدمة	14	�سنة	مبقت�سى	�جلد�ل	
حرف	)د(	يطبق	�إىل	�أن	يكت�سب	�ساحب	�ل�ساأن	�حلق	يف	�ملعا�ص.

امللحق رقم 3

بيان الن�صب املقررة لتخفي�ص املكافاآت التي تزيد على 4000 جنيه م�صري

�إذ�	كانت	�ملكافاآت	ل	تزيد	على	4000	جنيه	م�سري؛	فاإنه	ل	يخف�ص	منها	�سيء.	�أما	�إذ�	ز�د	على	ذلك	فيخف�ص	على	�لوجه	
�لآتي:

10	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�لأ�ىل	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

20	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�لثانية	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

30	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�لثالثة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

40	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�لر�بعة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

50	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�خلام�سة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

60	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�ل�ساد�سة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

70	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�ل�سابعة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

80	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�لثامنة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

90	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�لتا�سعة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

100	يف	�ملائة�لألف	جنيه	�لعا�سرة	�أ�	ك�سورها	يخف�ص	منها

بحيث	ل	يزيد	�لنهاية	�لكربى	للمكافاأة	على	8500	جنيه	م�سري	باأية	حال	من	�لأحو�ل.
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قدميها وجديدها يف التشكيل الطوابعي املصري
هدى طالب �صراج
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�لأهد�ف	 من	 �سّلة	 لها	 �حتقق	 �لد�لة	 ت�سدرها	 �لتي	 �لر�سمية	 �لوثائق	 �أهم	 من	 ��حد	 هو	 �لربيدي	 �لطابع	
ا	على	��ستيفاء	�أجرة	 �ملت�سعبة؛	مالية،	�إد�رية،	تو��سلية،	دعائية.	�بو�سفه	�أد�ة	من	�أد��ت	�لد�لة	�دلياًل	�إجر�ئيًّ
��لر�سمية.	 �ل�سعبية	 �لذ�كرتني	 من	 جزًء�	 �ي�سكل	 �منا�سبة	 �رموًز�	 �ت�سكياًل	 �سورة	 يحمل	 فهو	 �لربيد،	 نقل	
�ميتاز	بفاعليته	�لعالية	يف	�لرت�يج	عن	�سورة	�لد�لة	لذ�تها،	بالدرجة	�لأ�ىل،	�عن	�سيا�ساتها	��إجناز�تها	��أهد�فها	
مظهره	 �ي�سكل	 ��ل�ستحقاقات.	 �ملنا�سبات	 �ستى	 يف	 ت�سدرها	 �لتي	 �لإ�سد�ر�ت	 عرب	 حتددها	 �لتي	 �لوطنية	
ا	ينعك�ص	على	قوته	�لتفاعلية	�يكر�سه	��حًد�	من	نتاجات	 ا	�إ�سافيًّ �لر�سني	��سكله	�ملزخرف	��ملنمنم	بعًد�	�إيجابيًّ

موؤ�سرة	للموؤ�س�سة	�ل�سيا�سية	بوجوهها	�لثقافية	��لجتماعية.
كاإد�رة	 د�ره	 بذلك	 مكر�ًسا	 �جلديدة؛	 �ل�سوي�ص	 قناة	 �لعارمة	لفتتاح	 �لحتفالية	 �مل�سري	يف	 �لربيد	 �سارك	
ر�سمية،	��لطو�بع	كحقل	دليل	عام،	يف	�لريادة	�لثيمية	�لطو�بعية	�لعربية،	كما	عّودنا	د�ئًما	منذ	�ستينيات	�لقرن	
�لتا�سع	ع�سر.	�للمنا�سبة	�سدرت	جمموعة	من	�لطو�بع	�قّدمت	لكبار	�لز��ر	�مل�ساركني	يف	�لحتفالية	يف	حلة	
بهية	ت�سمنت	كتيبًا	�أعدّ	باللغة	�لإجنليزية	فقط،	�عر�ص		�لطو�بع	�ل�سادرة	�مو�سوعها	�لقناة،	مع	نبذة	�سغرية	

عن	�لقناة	�ن�ساأتها.
ا،	ُقبيل	�فتتاحها،	�حتديًد�	يف	عام	1868م	لدى	�إ�سد�ر	�أربعة	طو�بع	 �رتبط	�أ�ل	ظهور	لقناة	�ل�سوي�ص	طو�بعيًّ
ل�ستيفاء	�أجرة	�لربيد	�لذي	��ستحدثته	�سركة	قناة	�ل�سوي�ص	يف	عام	1859م،	��خلا�ص	بها،	لنقل	مر��سالتها	بني	
�لإد�رة	�مر�كز	�حلفر	على	طول	�لقناة.	لكن	�لد�لة	�مل�سرية	�آنذ�ك	��عًيا	منها	ب�سر�رة	�حتكار	ر�سوم	�لربيد،	
ا	مناط	بها،	�رتاأت	�أن	هذ�	�لأمر	ي�سكل	�نتقا�ًسا	من	�سلطتها،	ف�ُسحبت	هذه	�لطو�بع	بعد	�أقل	 باعتباره	�ساأنًا	ر�سميًّ

من	�أربعني	يوًما	على	بدء	�لتد��ل	بها.	
	Stanley�لعاملي	�لطو�بع	دليل	يف	�لو�رد	م�سر	ق�سم	يف	�ل�سوي�ص«	قناة	»�سركة	با�سم �أدرجت	هذه	�لطو�بع	
	Stanley	 Gibbons	 Commonwealth �لكومنولث	 عنو�ن	 �حتت	 �لأ�ل،	 �لق�سم	 يف	 �حتديًد�	 	Gibbons

ملنا�سبة	 �مل�سري	 �لربيد	 �أ�سدره	 �لذي	 فالكتيب	 �مل�سرية،	 �لد�لة	 عن	 ت�سدر	 مل	 �عتبارها	 �بحكم	 �لالأ�سف،	
�،	��لتي	حملت	��سم	»�سركة	قناة	�ل�سوي�ص«	 �فتتاح	�لقناة	�جلديدة	مل	ي�سر	لهذه	�ملجموعة	�لنادرة	��لقّيمة	جدًّ
ّكت	ملنا�سبة	�فتتاح	�لقناة	 باللغة	�لفرن�سية	�ر�سمة	ل�سفينة	بخارية.	��كتفى	يف	�ملقابل	ب�سورة	�مليد�لية	�لتي	�سُ

يف	عام	1869م.

�أما	يف	�لت�سكيل	�لطو�بعي،	فقد	حملت	طو�بع	�جلالء	)1954م(	للمّرة	�لأ�ىل	ر�سمة	طوبوغر�فية	للقناة.	
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بعد	 �أكتوبر	عام	1954م،	 �إجنليزي	من	م�سر	يف	19	 �آخر	جندي	 �لرئي�ص	حممد	جنيب	مت	جالء	 ففي	عهد	
��ستعمار	د�م	73	عاًما.	�للمنا�سبة	�سدر	طابعان	حمال	ر�سمة	�لقناة	يف	رمزية	�سديدة	�لو�سوح	لرتباط	مفهوم	
�ل�سيادة	مبرفق	قناة	�ل�سوي�ص.	)مل	ُتذكر	هذه	�ملجموعة	يف	�لكتيب	باعتبار	�أن	مو�سوعها	كان	»�جلالء«(.	فيما	
كان	 ا	 �أيًّ �لد�لة،	 فل�سفة	 هذ�	عرّبت	عن	 يومنا	 �إىل	 ثورة	1952م	 منذ	 �لتي	�سدرت	 �لربيد	 فطو�بع	 ذلك	 عد�	
ا	بامتياز،	مو�زًيا	يف	دللته	للثورة	بحّد	ذ�تها،	�للجي�ص	��ل�ساأن	�لقومي. �لرئي�ص،	فقدمت	لنا	�لقناة	مرفًقا	�سياديًّ
�من	�جهة	نظر	�سخ�سية	بحتة،	حفرت	قناة	�ل�سوي�ص	يف	�لذ�كرة	��لوجد�ن	�لعربي	مكانتها	�لر��سخة	منذ	
�رتبطت	 عام،	 مائة	 بنحو	 ذلك	 قبل	 بد�أت	 قد	 �لقناة	 �فتتاح	 حكاية	 كانت	 ��إن	 �ملا�سي.	 �لقرن	 خم�سينيات	
جذ�رها	�لتاريخية	بحملة	نابوليون	على	م�سر	�ما	�أيقظته	من	�عي	ب�سر�رة	�لتحديث.	فقناة	�ل�سوي�ص	عالمة	
�مذ�ك	 �لأمور	لحًقا.	 �إليه	 �آلت	 �ما	 عام	1956م	 تاأميمها	يف	 عملية	 مع	 متالزمة	 �لنتقائية	 �لذ�كرة	 مميزة	يف	

�رتبطت	مبفا�سل	تاريخية	جميدة	حيًنا،	�أ�	كارثية	�أحيانًا	�أخرى.	
�لتفنيد	هذه	�ملفا�سل،	�توخًيا	لالأمانة	�لعلمية	��لتاريخية،	�سرنكن	�إىل	�لطابع	�لربيدي	�مل�سري	�ما	�سجله	لنا	

من	حمطات	تذكارية.	فماذ�	تخربنا	مكونات	�خلفيات	هذ�	�لطابع	عن	قناة	�ل�سوي�ص؟
تاأميم	 قر�ر	 بالإ�سكندرية،	 �ملن�سية	 �لنا�سر،	يف	ميد�ن	 �لرئي�ص	جمال	عبد	 �أعلن	 يوليو/	متوز	1956م	 يف	26	
موؤرًخا	 �ل�سوي�ص	�سمان	حرية	�ملالحة«	 قناة	 »تاأميم	�سركة	 �للمنا�سبة	�سدر	طابع	حمل	عنو�ن	 �ل�سوي�ص،	 	قناة	
26	يوليو	1956م.	��لالفت	فيه	هو	ُظُهور	ر�سمة	�لقناة	يف	ت�سكيل	�أعيد	�إنتاجه	عام	1957م	يف	طابع	�آخر	ذي	تلويٍن	
خمتلف	ملنا�سبة	»�إعادة	�ملالحة«	يف	�لقناة	غد�ة	�إغالقها	جر�ء	�لعد��ن	�لثالثي،	�أ�	ما	يعرف	بعد��ن	1956م.

ا،	مزد�جة	�ملعامل	هذه	�ملّرة.	ففي	منا�سبة	مر�ر	ع�سرة	�أعو�م	 �يف	عهده	�أي�ًسا	برزت	�لحتفالية	بالقناة	طو�بعيًّ
على	�لتاأميم	)1966م(،	�سدر	طابع	��حد	قدم	من	خالل	ت�سكيله	ر�سالة	مفادها	�أن	م�سر	�سائرة	على	درب	
�لزدهار.	�أما	�لطابع	�لآخر	�لذي	�سدر	مبنا�سبة	�لذكرى	�ملئوية	�لأ�ىل	على	�فتتاح	�لقناة	)1969م(،	فقد	ح�سر	

فيه	�لعامل	�مل�سري	�لذي	�سق	�لقناة	ب�سكل	بارز	يف	�ملوتيف	للتاأكيد	على	م�سرية	�لقناة	منذ	ن�ساأتها.	
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من	�لإجناز�ت	�لتي	حت�سب	للرئي�ص	حممد	�أنور	�ل�ساد�ت	�إعادة	�فتتاح	قناة	�ل�سوي�ص	للمالحة	�لعاملية	يف	عام	
1975م	بعد	�إغالق	د�م	منذ	حرب	1967م.	�لعل	من	�أهم	�لأ�سباب	�لتي	دعت	لتخاذ	هذ�	�لقر�ر	�ملهم	هو	
�هتمامه	باتباع	�سيا�سة	�لنفتاح	�لقت�سادي	�لتي	بد�أها	يف	عام	1974م.	��لالفت	يف	هذ�	�لإجناز	توقيته	�ملتز�من	
�أما	�ملجموعة	�لتي	�سدرت	فكانت	من	طابعني	حمال	�لر�سمة	 مع	تاريخ	�لنك�سة؛	�أي	يف	�خلام�ص	من	يونية.	
ذ�تها.	ح�سر	�ل�ساد�ت	يف	�لطابع	بهيئته	�لرئا�سية	�لأ�ل	مرة	على	طابع	بريدي	)�لي�ست	�لع�سكرية	كما	على	
طابع	1974م	يف	ذكرى	�لعبور(	مع	مقولته	»خلري	�سعبنا	�خلري	�لعامل«	مذيلة	بتوقيعه.	كما	حملت	�لر�سمة	كلمة	
»�ل�سالم«	باللغتني	�لعربية	��لإجنليزية	يف	ر�سالة	���سحة	للعامل	تنبئ	نيته	�تباع	�سيا�سة	مهادنة	مع	�لغرب.	�أما	
�لطابع	�لذي	�سدر	عام	1980م،	�حمل	عنو�ن	»تطوير	قناة	�ل�سوي�ص«،	فهو	�إ�سارة	���سحة	�إىل	م�ساريع	تطويرها	
عمالقة	 �سفينة	 �لت�سكيل	 يف	 �بدت	 �لعام.	 ذلك	 يف	 �»بور�سعيد«	 �»�لدفر�سو�ر«	 »�لتم�ساح«	 تفريعات	 ��إجناز	
�إ�سارة	���سحة	�إىل	�أن		�لتفريعة	�جلديدة	�أ�سبح	يف	 باللونني	�لأبي�ص	��لأزرق	كتب	عليها		150000	طن	يف	
��ستطاعتها	��ستقبال	ناقالت	عمالقة	بحمولة	150	�ألف	طن.	�هذ�	بحّد	ذ�ته	موؤ�سر	دليل	لتبدل	�أحو�ل	�لقناة	

�فاعليتها	�لت�سغيلية	نحو	�لأف�سل.

يف	عهد	�لرئي�ص	حممد	ح�سني	مبارك	�مبنا�سبة	�لعيد	�لثالث	��لع�سرين	لثورة	23	يوليو	1952م؛	�سدرت	
جمموعة	من	ثالثة	طو�بع	حملت	عنا�ين	»�ليوبيل	�لف�سي	للتلفزيون	�مل�سري«	�»نفق	�ل�سهيد	�أحمد	حمدي«	
)�ل�سوي�ص(،	�»10	�سنو�ت	على	�إعادة	فتح	قناة	�ل�سوي�ص«.	مل	تخرج	�لطو�بع	ت�سكياًل	�تلويًنا	�م�سمونًا	عما	

�سبقها	يف	عهد	�ل�ساد�ت،	فها	هو	�لعلم	�مل�سري	يلّف	�سنبلة	�لقمح	يف	�إ�سارة	متابعة	ل�سيا�سة	�ل�سالم.	



�أما	�ملجموعة	�لتي	�سدرت	يف	عام	1994م	مبنا�سبة	مر�ر	125	عاًما	على	�فتتاح	قناة	�ل�سوي�ص،	فتاألفت	من	
طابعني	لب�سا	حّلة	جديدة	ب�سبب	تقنيات	�لطباعة	�جلديدة	�لتي	طالت	�لطو�بع.	حمل	�لطابع	�لأ�ل	ر�سمة	�لقناة	
يف	»خرطو�سة«،	�هي	رمز	فرعوين	معر�ف	للتدليل	على	م�سرية	�لقناة	��إعادة	�لتاأكيد	على	�أن	�لفر�عنة	هم	�أ�ل	
من	فكر	بفتح	قناة	بني	�لبحرين.	�أما	�لطابع	�لثاين	فحمل	ر�سمة	�حتفال	�لفتتاح	�مللوكي	عام	1869م	يف	تذكري	

مق�سود	بالأبهة	�مللوكية	�لتي	ر�فقت	تلك	�لحتفالية.	

�كان	مبنا�سبة	تاأميم	�لقناة	�نتظار	يوبيلها	�لذهبي	)50	عاًما(	،	لت�سدر	يف	طابع	بعد	غياب	د�م	�أربعني	عاًما	
عام	 �لثاين	 حلمي	 عبا�ص	 �خلديوي	 بناه	 �لذي	 بور�سعيد	 يف	 �ل�سوي�ص	 قناة	 هيئة	 مبنى	 ر�سمة	 �لطابع	 حمل	

1895م،	��لذي	يعترب	حتفة	معمارية	على	هيئة	ق�سر	من	�لطر�ز	�لإ�سالمي.
مالحي	 �إن�ساء	جمرى	 يف	 �لعمل	 بدء	 عن	 �ل�سي�سي	 �لفتاح	 عبد	 �لرئي�ص	 �أعلن	 2014م	 �أغ�سط�ص	 	5 يف	
جديد	لقناة	�ل�سوي�ص	�تعميق	�ملجرى	�ملالحي	�لقائم.	�هو	م�سر�ع	ر�ؤيوي	تعود	فكرته	لنهاية	�ل�سبعينيات	من	
�لقرن	�ملا�سي.	�حّط	على	�أجند�ت	�لر�ؤ�ساء	�ل�ساد�ت	�مبارك	�مر�سي،	لكنه	مل	يتحقق	�إل	يف	عهد	�لرئي�ص	
�أعمال	�مل�سر�ع،	��لثانية	عام	 �ل�سي�سي.	�سدرت	جمموعتان	من	�لطو�بع:	�لأ�ىل	عام	2014م	�حتفاًل	ببدء	

2015م	مبنا�سبة	�فتتاح	�لقناة	�جلديدة.	
�ستبقى	قناة	�ل�سوي�ص	حا�سرة	يف	�لطو�بعية	�مل�سرية	مثلما	يف	�عي	�لأمة	ر�هًنا	�م�ستقباًل،	�ساأنها	�ساأن	�أي	
ا	من	�سور	�لر�ؤ�ساء	�مل�سريني	با�ستثناء	�لرئي�ص	 مو�سوع	�سيادي.	�نختم	بالإ�سارة	�إىل	�أن	طو�بع	�لقناة	مل	حتمل		�أيًّ

�ل�ساد�ت.	
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ح�سني	�سدقي	�فاطمة	ر�سدي	يف	م�سهد	من	فيلم	�لعزمية.
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�لد	�لفنان	ح�سني	�سدقي	يف	�لتا�سع	من	يوليو	عام	1917م	بحي	�حللمية	�جلديدة	بالقاهرة،	لأ�سرة	ُعرفت	
ا	 بالتز�مها	�لديني،	مي�سورة	�حلال،	غري	�أنها	مل	تظهر	عليها	عالمات	�لرث�ء	��لرتف،	بل	�إن	�لتز�م	�لأ�سرة	دينيًّ

كان	له	�أكرب	�لأثر	يف	ظهورها	مبظهر	متو��سع.	
�أ�سلوبه	�خلطابي	�جر�أته	 �أ�ًل	يف	 ظهرت	عليه	مالمح	حب	�لتمثيل	�هو	يف	�سن	�سغرية،	��إن	كانت	جتلَّت	
على	مو�جهة	�جلمهور	حتى	�لو	كان	من	�لزمالء	يف	�حلي	�أ�	�ملدر�سة.		فقد	بد�أ	�لفنان	ح�سني	�سدقي	حياته	
زبونًا	د�ئًما	يف	قهوة	ر�ديو	ب�سارع	عماد	�لدين،	ثم	�أ�سبح	بعدها	يقدم	�أد��ر	�لفتى	�لأ�ل	منذ	عام	1933م	على	

�مل�سرح	�أ�ًل،	ثم	يف	�ل�سينما.
�ساهده	�سديقه	�ملخرج	حممد	عبد	�جلو�د	ف�سجعه	على	�لعمل	يف	فرقة	جورج	�أبي�ص	على	م�سرح	رم�سي�ص.	
�ظل	يتنقل	من	فرقة	م�سرحية	لأخرى،	يف	�لوقت	�لذي	كانت	�ل�سينما	بد�أت	تلفت	نظر	جنوم	�مل�سرح	�لكبار	
جانب	 �إىل	 �لك�سار،	 �علي	 �لريحاين،	 �جنيب	 �هبي،	 بك	 يو�سف	 �منهم	 ��ستحياء،	 على	 لها	 يلتفتون	 �بد�أ��	
من	قدمتهم	�ل�سينما	من	جنوم	�أ�سا�سيني	لها	منذ	بد�يتها،	حتى	جاءت	�لفر�سة	للفنان	ح�سني	�سدقي	عندما	
�أمينة	رزق،	��أنتجت	له	فيلًما	على	نفقتها	�خلا�سة	 �أمينة	حممد	خالة	�لفنانة	�لكبرية	�لر�حلة	 �كت�سفته	�لفنانة	
�قدمته	لعامل	�ل�سينما	من	خالل	فيلم	»تينا	��جن«	�إخر�ج	�أمينة	حممد،	��لذي	مت	ت�سويره	فوق	عمارة	»�ستريجن«	

مبنطقة	�لعتبة	�خل�سر�ء	بو�سط	�لقاهرة،	�بعده	بد�أت	�نطالقته	�لفنية	يف	عامل	�ل�سينما	عام	1937م.	
فيلم	 يف	 �لبطولة	 بد�ر	 1939م	 عام	 يف	 قام	 حتى	 متو��سعة	 �أفالم	 يف	 1935م	 عام	 �ل�سينمائية	 حياته	 بد�أ	
»�لعزمية«	يف	د�ر	حممد	�أفندي	مع	فاطمة	ر�سدي	��أنور	�جدي،	�بقي	هذ�	�لفيلم	�لذي	�أخرجه	كمال	�سليم	
�أنهم	يوؤرخون	له	ببد�ية	�لو�قعية	يف	�ل�سينما،	كما	ي�سنف	فيلم	�لعزمية	رقم	��حد	على	 مرجًعا	للنقاد،	لدرجة	

قائمة	�أف�سل	مائة	فيلم	م�سري	يف	تاريخ	�ل�سينما	�مل�سرية،	���حد	من	�أهم	�أفالم	�ل�سينما	�لعاملية.
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»�لعامل«	 فيلم	 �إنتاجها	 باكورة	 كانت	 �لتي	 �حلديثة«	 »م�سر	 �سركه	 �سدقي	 ح�سني	 �أ�س�ص	 1942م	 عام	 يف	
�لعديد	منها،	بل	�خ�سر	 �أعماله	من	خالل	�سركته	فقدم	 �أحمد	كامل	مر�سي	عام	1943م،	�تو�لت	 �إخر�ج	
كثرًي�	يف	�سبيل	�إعالء	كلمتي	�حلق	��خلري،	�من	�أجل	ق�سايا	�ملجتمع،	فقد	�أنتج	ح�سني	�سدقي	جمموعة	من	
ا	بال�سكل	�ملتوقع	يف	حني	 �لأفالم	�ل�سيا�سية	��لدينية	��لجتماعية،	�لكن	معظمها	مع	�لأ�سف	مل	ينجح	جتاريًّ

ا	��أ�ساد	�لنقاد	��ل�سينمائيني	باإنتاجه. جنح	�أغلبها	فنيًّ
من	بني	ما	كان	يفكر	ح�سني	�سدقي	يف	�إخر�جه	ق�سة	نبي	�هلل	يو�سف�،	��أخذ	ر�أي	ف�سيلة	�ل�سيخ	حممود	
�سلتوت	�آنذ�ك،	فو�فق	على	�لفكرة،	�حدد	له	موعًد�	ملقابلة	ف�سيلة	�لإمام	�لأكرب	�ل�سيخ	�ملر�غي،	�عر�ص	على	
فاجاأته	 �لرقابة	 �لكن	 �يهنئك«،	 لك	 ي�سفق	 من	 �أ�ل	 »�ساأكون	 له:	 �قال	 عليها،	 فو�فق	 �لفكرة،	 �لأزهر	 �سيخ	

�أفي�ص	فيلم	خالد	بن	�لوليد،	عام	1958م.



69

20
17	
اير		
-	ين
�ن	
�سر	
��لع
من	
�لثا
دد		
�لع

برف�ص	تنفيذ	�لفيلم،	�عندما	فكر	يف	�إخر�ج	ق�سة	�لزعيم	م�سطفى	
عليه	 ��سرتطت	 �أنها	 غري	 �لوقت،	 ذلك	 يف	 �لرقابة	 ��فقت	 كامل،	
ع�سب	 تعترب	 �أخرى	 م�ساهد	 �بع�ص	 دن�سو�ي	 حادثة	 يحذف	 �أن	
يوليو	 	23 ثورة	 قيام	 بعد	 �إل	 �لفيلم	 يخرج	 �مل	 فرف�ص،	 �لفيلم،	
1952م،	غري	�أنه	مل	يكن	حل�سني	�سدقي،	حيث	قام	ببطولته	�جه	
جديد،	هو	�لفنان	�أحمد	�أنور،	بامل�ساركة	مع	�لفنان	حممود	�ملليجي	

�ح�سني	ريا�ص،	�ماجدة.	
�ل�سيا�سي	 ��لبولي�ص	 �لرقابة	 مع	 كثرًي�	 �سدقي	 ح�سني	 عانى	
�آنذ�ك	قبل	�لثورة،	ب�سبب	تطرقه	للعديد	من	�لق�سايا	��ملو�سوعات	
��ل�سلطة	يف	ذلك	 �ل�ستعمار	 تف�سح	 �لتي	كانت	 ��جلريئة	 �ملهمة	
�ل�سجن	 �إىل	 ��أدخلته	 �سودرت	 �لتي	 �أفالمه	 �أ�سهر	 �من	 �لوقت،	
�سجيًنا	 �لفيلم	 هذ�	 �سريط	 بقي	 فقد	 �ل�ستعمار«،	 »ي�سقط	 فيلم	
يوليه	عام	 ثورة	 قيام	 �أعو�م	منذ	عام	1947م	�حتى	 ملدة	خم�سة	

1952م،	��أُفرج	عنه.	
�عذ�ب«،	 �»غدر	 »ليلى«،	 مثل	 �جتماعية	 �أفالم	 يف	 �أي�ًسا	 ظهر	
�أنتج	��أخرج	فيلم	»خالد	بن	 �»يا	ظاملني«،	�»�لبيت	�ل�سعيد«،	ثم	
�أ��خر	 يف	 �مل�سرية	 �ل�سينما	 �أنتجت	 ما	 �أ�سخم	 من	 �هو	 �لوليد«،	
�خلم�سينيات،	��أنفق	على	�لفيلم	ببذخ	�سديد،	فقد	�سوره	بالألو�ن	
�جند	له	جمموعة	من	�أ�سهر	�لفنانني،	�جاء	»خالد	بن	�لوليد«	بعد	
�لأزهر	 �أن	 غري	 فوزي،	 ليلى	 مع	 قدر«	 »ليلة	 �لأ�ل	 �لديني	 فيلمه	
�سادر	�لفيلم	يف	ذلك	�لوقت،	�مل	يعد	يعر�ص	منذ	ذلك	�حلني.		
فيلمي	 يف	 جديدة	 مو��سيع	 طرق	 حا�ل	 �ل�ستينيات	 �أ��ئل	 يف	
»�طني	�حبي«،	�»�أنا	�لعد�لة«،	لكن	�جلمهور	مل	يتقبلهم،	��ن�سحب	
ح�سني	�سدقي	من	�مليد�ن	بهد�ء	�مل	يعد	�إليه	�إىل	�أن	رحل.	فقد	
�أعلن	�عتز�له	��بتعاده	عن	�ل�سينما	قبل	رحيله	بعدة	�سنو�ت	بعد	
ا	-	�تفرغه	 �نتخابه	ع�سًو�	يف	جمل�ص	�لأمة	-	جمل�ص	�ل�سعب	حاليًّ

لبع�ص	ق�سايا	�ل�سعب	��لدفاع	عنها.
رغم	�أهميته	كممثل	�موؤلف	�خمرج	�منتج	يف	تاريخ	�ل�سينما	
�أ��سى	 �لأفالم؛	حيث	 من	 كبرًي�	 ر�سيًد�	 يرتك	 فاإنه	مل	 �مل�سرية،	
بعد	 �أفالمه	 من	 �أيديهم	 �إليه	 ت�سل	 ما	 بحرق	 يقومو�	 باأن	 �أبناءه	
رحيله،	�قد	فعلو�	ذلك	يف	عدد	كبري	من	�أعماله،	خا�سة	�أنها	كانت	
من	�إنتاجه،	ف�سهل	�لت�سرف	فيها	د�ن	�لرجوع	�إىل	�أحد،	�مل	ينُج	
يتكرر	بني	�حلني	��لآخر،	 نر�ه	 ما	 �	هو	 قليل	جدًّ منها	�سوى	عدد	
��عرتف	�أبنا�ؤه	باأنهم	قامو�	بحرق	بع�ص	من	�أفالمه	بناًء	على	��سية	

�أبيهم.	

اأعمال الفنان ح�صني �صدقي
»تينا	��جن«	1937م.		-
»�ساعة	�لتنفيذ«،	�»عمر	�جميلة«	1938م.	-

	»�أجنحة	�ل�سحر�ء«،	�»�لعزمية«،	�»ثمن	�ل�سعادة«	1939م.	-
»�لعري�ص	�خلام�ص«،	�»�مر�أة	خطرة«	1941م.	-
»ليلى«	1942م.	-
»�لعامل«	1943م.	-
»�لأبرياء«،	�»ليلى	يف	�لظالم«	1944م.		-
»�جليل	�جلديد«،	�»�حلظ	�ل�سعيد«،	�»�أ�ل	�ل�سهر«	1945م.		-
»عودة	�لقافلة«،	�»�سهرز�د«	1946م.		-
»غدر	�عذ�ب«	1947م.	-
»نحو	�ملجد«	1948م.	-
»�مل�سري	�أفندي«	1949م.	-
»�ساطئ	�لغر�م«،	�»طريق	�ل�سوك«،	�»معركة	�حلياة«	1950م.		-
»�آدم	�حو�ء«	1951م.	-
»�مل�ساكني«،	�»ليلة	�لقدر«،	�»ي�سقط	�ل�ستعمار«	1952م.	-
»يا	ظاملني«	1954م.	-
»قلبي	يهو�ك«،	�»�حلبيب	�ملجهول«	1955م.		-
»خالد	بن	�لوليد«	1958م.		-
»�طني	�حبي«	1960م.		-
»�أنا	�لعد�لة«	1961م.	-

تويف	يف	16	فرب�ير	1976م.	�كرمته	�لهيئة	�لعامة	لل�سينما	عام	
1977م	كاأحد	ر��د	�ل�سينما	�مل�سرية.

�أفي�ص	فيلم	�طني	�حبي،	عام	1960م.



بقلم: تيت�صويا اأوتو�صي
ترجمة: �صريهان �صعد



حينما	ننظر	�ليوم	�إىل	�سو�حي	جبل	�ملقطم	�جلليل	على	�لأطر�ف	
�ل�سرقية	للقاهرة	يظهر	�أمامنا	م�ساحة	�سا�سعة	من	�جلبانات.	فمنذ	
��سول	�أ��ئل	�لقبائل	�مل�سلمة،	ظهرت	�جلبانات	�ملحيطة	بالعو��سم	
مثل	�لف�سطاط	��لقاهرة؛	كمنطقة	�لقر�فة	�لكربى	�منطقة	�لقر�فة	

�ل�سغرى	�منطقة	�ل�سحر�ء	)�جلبانة	�ل�سمالية(.
�يف	�لقرن	�لثاين	ع�سر	ب�سكل	خا�ص،	�أ�سبحت	ظاهرة	�لزيار�ت	
لتلك	�جلبانات	�أكرث	بر�ًز�.	�كانت	زيار�ت	�مل�سريني	للمقابر	تتميز	
بكونها	جماعية	�فردية	على	عك�ص	�ملمار�سات	يف	بع�ص	�ملناطق	
قامت	 1442م	 845هـ/	 عام	 يف	 �ملثال،	 �سبيل	 على	 �لأخرى.	
�لز�ئرين	 ��أر�سد	 بالقر�فتني.	 بالتجول	 جمموعة	 ع�سرة	 �إحدى	
يف	 �لزيارة	 يف	 �خلربة	 �أهل	 �هم	 �لزيارة،	 �سيوخ	 �أ�	 �لزيارة	 م�سايخ	
�ملقابر	�ملقد�سة.	�لكل	�سيخ	زيارة	طريقه	�خلا�ص	�لذي	ي�سلكه	يف	
كل	زيارة،	فيتوقف	عند	مقابر	بعينها،	�ير�ي	حكايات	عن	�مليت،	
�ي�سرح	تقاليد	غريبة	خا�سة	ببع�ص	�لقبور.	�ت�سمى	�لكتب	�لتي	
�ألفها	�سيوخ	�لزيارة	يف	عمومها	بكتب	�لزيارة.	�ميكننا	حتديد	�أكرث	
بالقاهرة	�حدها،	�قد	بقي	 من	ع�سرين	كتاب	زيارة	ملدينة	�ملوتى	
من	بينها	حتى	�لوقت	�حلا�سر	�أربعة	كتب	من	�لقرن	�لثاين	ع�سر	
�إىل	�لقرن	�خلام�ص	ع�سر	�مليالديني،	�على	�لأقل	�أربعة	�آخرين	بعد	
�لقرن	�ل�سابع	ع�سر	)ل	تت�سمن	�لن�سو�ص	�ملعنية	ب�سكل	�أ�سا�سي	

بن�سل	�لنبي	�(.
��ل�سوفيني	 �لت�سوف	 على	 �ل�سوء	 ت�سليط	 �ملقال	 هذ�	 يحا�ل	
�آخر	 مبعنى	 �لزيارة.	 ن�سو�ص	 با�ستخد�م	 �ملوتى	 مدينة	 د�خل	 من	
�ملثلى	 �أ�	 �حلقيقية	 �لطريقة	 �نعكا�ص	 مدى	 من	 �لتحقق	 �سنحا�ل	
�لزيارة.	�يقال	موؤخًر�	 للت�سوف	�ل�سوفيي	ذلك	�لع�سر	يف	كتب	
ف�سار	 �ل�سوفية؛	 نطاق	 �سكل	حميًطا	خارج	 قد	 �لزيارة	 ن�ساط	 �إن	
مبثابة	�جلانب	�ليومي	�لعلماين	من	�ل�سوفية	�ل�سعبية،	�أ�	كما	يبد�	
�لطرق	 ت�سبح	 حيث	 �لعملية،	 يف	 �أ�سا�سي	 ��سيط	 مبثابة	 كان	 �أنه	
�لرغم	 �على	 م�سر.	 يف	 �لنت�سار	 ���سعة	 �أ�سا�سية	 ظاهرة	 �ل�سوفية	
�مللمو�سة	 ��لآليات	 �ملر�حل	 تو�سيح	 علينا	 ز�ل	 فما	 ذلك،	 من	
لتلك	�لعملية.	كما	�أن	�أطر�حات	�لزيارة	نف�سها	ل	تناق�ص	ب�سكل	
جماعي	�بطريقة	منهجية	�ملمار�سات	�لفعلية	��لتكوين	�لتاريخي	
بد�ن	 �لزيارة	 كتب	 قر�أنا	 �إذ�	 �ل�سوفيني.	 من	 معينة	 ملجموعات	
�أن	 د�ن	 �لزيارة	 نفهم	 �أن	 �ملمكن	 فمن	 بالت�سوف	 خا�ص	 �هتمام	
نر�ها	يف	�سوء	�للتز�م	بالت�سوف.	�يبد�	�أن	ظاهرة	�لزيارة	قد	تعدت	
�إطار	�لت�سوف	لت�سمل	قطاعات	كاملة	من	�ملجتمع،	مع	�أن	�ملجتمع	
نف�سه	قد	تخلله	�لت�سوف.	�ب�سكل	عام،	عند	قر�ءة	ن�سو�ص	�لزيارة	
حني	 يف	 نف�سها،	 �ل�سوفية	 على	 بالرتكيز	 �ل�سوفية	 خرب�ء	 يقوم	
يتجه	�لباحثون	�ملعنيون	ب�سكل	رئي�سي	بتاريخ	�ملجتمع	�إىل	تنا�ل	
مو�سوعات	خمتلفة	ذ�ت	�سلة	�سعيفة	بال�سوفية.	�ياأتي	قبل	هذه	
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ينبغي	 �لتي	 �لأ�سياء	 نوعية	 ما	 مثل:	 �أ�سا�سية	 �أ�سئلة	 �ملو�سوعات	
�مدينة	 �لزيارة	 بن�سو�ص	 �خلا�سة	 �ملعايري	 �ما	 ت�سوف؟	 �عتبارها	

�ملوتى	كما	يت�سح	من	تطور	�لت�سوف؟	
مبا	�أن	مو�سوع	هذ�	�لن�ص	يتعلق	بالع�سر	�ململوكي،	�هو	�لع�سر	
�لذي	كتبت	فيه	كتب	�لزيارة	�لباقية	حتى	�لآن،	فاإن	هذ�	�ملقال	
�مليالدي	 ع�سر	 �لثالث	 �لقرن	 من	 �لفرتة	 رئي�سي	 ب�سكل	 يناق�ص	
�ل�سابقة	 �لقر�ن	 �إىل	 �لإ�سارة	 مع	 �مليالدي	 ع�سر	 �خلام�ص	 �إىل	
�أن	يف	تلك	�لفرت�ت	�خا�سة	بعد	 �إىل	 �أ�سري	 ��لالحقة.	�كثرًي�	ما	
��نتقلت	 �سعبية	 �ل�سوفية	 �زد�دت	 �مليالدي	 ع�سر	 �لثاين	 �لقرن	
�ليومية	 �حلياة	 �آد�ب	 �إىل	 �لر�حانية	 �لنخب	 من	 قليل	 حيازة	 من	
لعامة	�لنا�ص،	بالإ�سافة	�إىل	تطور	�لطريقة.	��إن	كان	هذ�	�سحيًحا	
فنحن	نحتاج	�إىل	�أن	نرى	درجة	تو�سيح	ن�سو�ص	�لزيارة	�جبانات	
ذلك،	 �إىل	 بالإ�سافة	 �لفرتة.	 تلك	 �أجو�ء	 يف	 �لف�سطاط	 �لقاهرة/	
يجدر	�لنظر	يف	�لعاد�ت	��لتقاليد	�لتي	تعرف	بعالقتها	بالت�سوف	
كما	هو	مبني	يف	حالت	�لأثنوجر�فية	�حلديثة	كاملولد،	�ممار�سات	
�لتق�سف	�لفعلية	�لتي	يقوم	بها	�ل�سوفيون،	��أماكن	�إقامتهم	�لتي	
مدينة	 يف	 ��لرباط	 ��خلانقاه	 �لز��ية	 مثل	 خمتلفة	 باأ�سماء	 تعرف	
�أنه	ينبغي	�إيالء	�أهمية	كبرية	لتلك	�لأماكن	كما	هو	 �ملوتى.	كما	
مبني	بالتف�سيل	يف	�جلزء	�لثالث؛	حيث	يذكر	�أن	مدينة	�ملوتى	قد	

�فرت	نقطة	حمورية	للتطور	��ل�سياق	�ملكاين.	
�لذلك	فاإن	�هتمامنا	�لأ�سا�سي	هنا	هو	در��سة	ن�سو�ص	�لزيارة،	
على	 �لرتكيز	 خالل	 من	 �ذلك	 ��ل�سوفيني؛	 �لت�سوف	 لفهم	
�ملكاين	 ��لبعد	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 يف	 تظهر	 �لتي	 �لو�سفية	 �لتعابري	
�لت�سوف	 تاأثري	 نرى	 نف�سه	 �لوقت	 �يف	 �ملوتى.	 مدينة	 يف	 �ملتمثل	
على	كل	من	�أطر�حات	�لزيارة	�مدينة	�ملوتى.	�يف	كلتا	�حلالتني،	
�أنف�سهم	لي�ص	ما	يعنينا	ب�سكل	 فاإن	مناق�سة	�لت�سوف	��ل�سوفيني	
توفر	 �أن	 ميكن	 �لزيارة	 كتب	 �أن	 على	 �لتاأكيد	 يعنينا	 ��إمنا	 رئي�سي،	
من	خالل	 �ململوكية	 م�سر	 يف	 �لت�سوف	 در��سة	 يف	 جديدة	 ر�ؤى	

�لنظر	يف	هو�م�ص	در��سات	�لت�سوف.	

ملحة عامة عن كتب الزيارة امل�صرية امل�صتخدمة يف هذا 
املقال

كما	تنا�لت	�خل�سائ�ص	��ملحتويات	�خلا�سة	بكتب	زيارة	�ملقابر	
�ل�سر�رية	 �ملعلومات	 على	 �أقت�سر	 �أن	 يل	 ��سمحو�	 هنا	 �مل�سرية،	
قبور	 �إىل	 �لز��ر	 »مر�سد	 كتاب	 يعد	 �ملقال.	 هذ�	 لغر�ص	 فقط	
�لأبر�ر«	ملوفق	�لدين	بن	عثمان	�أقدم	كتب	�لزيارة	�مل�سرية	�لباقية	
�لزيارة	�لالحقة؛	 �ملعيار	لكتب	 �أنه	 �لن�ص	 �أثبت	هذ�	 حتى	�لآن.	
�أخرى	ككتاب	 تاريخية	 حيث	مت	�لقتبا�ص	منه	كثرًي�	يف	م�سادر	
�أن	 ر�غب	 يو�سف	 ��ستخل�ص	 �قد	 للمقريزي.	 �ل�سهري	 »�خلطط«	

كانت	615هـ/	1218م	من	خالل	ح�سر	 عثمان	 �بن	 �فاة	 �سنة	
فاإنه	 معقوًل	 يبد�	 ��ستنتاجه	 �أن	 �رغم	 �مل�سرية.	 �لزيارة	 �أطر�حات	
ل	يز�ل	علينا	تاأكيده	من	�أجل	مناق�ستنا	�لتالية	بخ�سو�ص	م�سكلة	
�جدت	يف	كتاب	»مر�سد	�لز��ر	�إىل	قبور	�لأبر�ر«؛	�إذ	ذكر	�أنه	مات	
�ملنذري	 من	 ��ست�سهاد	 هناك	 �أن	 كما	 1218م.	 �سنة	 بعد	 �دفن	
��لنو�ي	 )681هـ/	1282م(	 ��بن	خلكان	 )656هـ/	1258م(	
��ل�سفدي	 ��بن	مي�سر	)677هـ/	1278م(	 )676هـ/	1277م(	
�بن	 من	 حمتمل	 ��ست�سهاد	 �أي�ًسا	 �هناك	 1363م(،	 )764هـ/	
1286م	 )685هـ/	 �سعيد	 ��بن	 1240م(	 )638هـ/	 �لعربي	
�أ�	 1331م	 )732هـ/	 �لد��د�ري	 ��بن	 1274م(	 673هـ/	 �أ�	
736هـ/	1335م(.	�بالأخ�ص	يعر�ص	�بن	خلكان	�إحدى	ع�سرة	
قطعة	ل	غنى	عنها	لكتاب	»مر�سد	�لز��ر	�إىل	قبور	�لأبر�ر«.	�لكنه	
من	�ملرجح	�أن	تكون	هذه	�ملعلومات	قد	�أ�سيفت	�إىل	�لكتاب	بعد	

موت	�بن	عثمان	بدًل	من	�عتماد	تاريخ	متاأخر	لوفاته.	
رئي�سي	 ب�سكل	 جاءت	 �لإ�سافات	 فاإن	 �لنقطة،	 لهذه	 �تعزيًز�	
من	�أ�سهر	كتب	ذلك	�لع�سر	��آخرها	بكتاب	�لدمريي	)808هـ/	
�لكاملة	عن	 �ملعلومات	 �إدر�ج	 مت	 �حلالت	 بع�ص	 ففي	 1405م(.	
بع�ص	�لقبور،	�ترتكز	تلك	�ملعلومات	�ملدرجة	يف	عمومها	ب�سكل	
رئي�سي	يف	�جلزء	�لأخري	من	كتاب	»مر�سد	�لز��ر	�إىل	قبور	�لأبر�ر«.	
تنا�ل	 �أجل	 �أخرى	من	 ملنا�سبة	 ف�سنرتكه	 �لكتاب	 ملحق	 �أما	عن	
�لبيانات	�خلا�سة	بالت�سوف	يف	�أطر�حات	�لزيارة	على	مر	�لع�سور	
�لزمني	 �لت�سل�سل	 مع	 �لتعامل	 منا	 تطلب	 �قد	 �لأخري.	 باجلزء	
�لن�سخة	 �أنها	 يعتقد	 �لتي	 ��لأجز�ء	 �مل�سافة	 �لأجز�ء	 بني	 �لتفرقة	

�لأ�سلية	من	خمطوطة	�لكتاب.	
�أطر�حة	�لزيارة	�لثانية	هي	»م�سباح	�لدياجي«	لبن	�أبي	�لف�سالة	
ر	يو�سف	ر�غب	تاريخ	�فاته	�إىل	ما	بعد	696هـ/	 �لنا�سخ	�لذي	قدَّ
يف	 �ملوجود	 �لو�سف	 من	 ��ستدللت	 �لكنني	 1296-1297م،	
�ملخطوطة	�إىل	�سنة	699هـ/	1299-1300م.	�من	�جلدير	بالذكر	
�لدين	حممد	بن	 تاج	 �لوزير	 �إىل	 �ملخطوطة	كانت	مهد�ة	 �أن	هذه	
بهاء	 �لوزير	 حنا	)640هـ/	1243م	-	707هـ/	1308م(	حفيد	
�لدين.	عا�ص	تاج	�لدين	بجو�ر	بركة	حب�ص	على	�حلد�د	�جلنوبية	
للقر�فة	�لكربى	�دفن	بجو�ر	م�سهد	�لإمام	�ل�سافعي.	�قد	ن�ص	يف	
�ثيقة	�لوقف	على	�أن	�لأيتام	يتعلمون	�لقر�آن	�لكرمي	يف	م�سهده	ثم	
ُتغ�سل	�ألو�حهم	�ُي�سكب	ما�ؤها	على	قربه.	كما	ي�سري	�ملوؤلف	�إىل	
�أنه	»�إذ�	�أخذ	�أحدهم	هذ�	�لكتاب	بني	يديه	�ز�رها	)�لقبور(	��حًد�	
�لطابع	 نرى	 هنا	 �من	 بدقة.	 �لقبور	 مو�قع	 حمدًد�	 �لآخر...«	 تلو	

�ملحمول	للكتاب.
��لثالثة	كتاب	�بن	�لزيات	»�لكو�كب	�ل�سيارة	يف	ترتيب	�لزيارة	
قرية	 من	 �إنه	 عنه	 قيل	 �قد	 ��ل�سغرى«،	 �لكربى	 �لقر�فتني	 يف	
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1412م.	 814هـ/	 بعد	 هناك	 �دفن	 �مات	 باخلانقاه،	 �سرياقو�ص	
��لر�بعة	كتاب	نور	�لدين	�ل�سخا�ي	»حتفة	�لأحباب	�بغية	�لطالب	
�قرتح	 �قد	 �ملباركات«.	 ��لبقاع	 ��لرت�جم	 ��ملز�ر�ت	 �خلطط	 يف	
ر�غب	�أن	تاريخ	�فاته	بعد	887هـ/	1482-1483م،	�لكن	بناًء	
على	بيانات	�لن�سخ	للمخطوطة	)د�ر	�لكتب	�مل�سرية	رقم	1972(	
يف	 �لبتكار	 يكمن	 1484م.	 فرب�ير	 يف	 منها	 �لنتهاء	 مت	 قد	 فاإنه	
�جلزء	�لأ�ل؛	حيث	يتفوق	�ل�سخا�ي	يف	ت�سليط	�ل�سوء	على	تطور	
منطقة	�ل�سحر�ء	�مناطق	د�ن	�لقر�فات	كاجليزة.	�أما	�جلزء	�لآخر	

فهو	ب�سكل	رئي�سي	ملخ�ص	للكو�كب.	
�فًقا	لل�سعيبي	)�سيتم	تقدميه	فيما	يلي(،	فاإن	�لأطر�حات	�لأربع	
�ملذكورة	�أعاله	�كذلك	�خلا�سة	بابن	�جلبا�ص،	قد	�أ�سبحت	بالفعل	
�ملعايري	يف	بد�يات	م�سر	�لعثمانية.	�عليه،	فهذه	�خلم�ص	�أطر�حات	
�أن	 كما	 كتبت،	 �لتي	 �لزيارة	 �أطر�حات	 كل	 بني	 من	 �لأبرز	 تعد	

تلك	�لأطر�حات	ظلت	متاحة	للقر�ء	من	هذ�	�لع�سر.	
ذكر	 على	 ي�ستمل	 »كتاب	 هي	 �خلام�سة	 �لزيارة	 ��أطر�حة	
�لرجال	 من	 ��لأ�لياء	 �ملحدثني	 من	 ��لقاهرة	 م�سر	 يف	 دفن	 من	
��لن�ساء«	ل�سم�ص	بن	حممد	بن	�سعيب	بن	علي	�ل�سعيبي،	��لتي	
كتبت	يف	�لع�سر	�لعثماين	يف	1030هـ/	1621م.	�بالتايل	فهي	
�هتمامنا	�لكننا	�سن�ستخدمها	كمنظور	مقارن.	�لقد	 خارج	نطاق	
در��ستها	من	 يتم	 �لتي	مل	 �لفريدة	 �ملخطوطة	 تلك	 بدر��سة	 قمت	
�ترعرع	 بالدلتا،	 �ملحلة	 �ل�سعيبي	يف	 �لد	 للمخطوطة،	 ��فًقا	 قبل.	
�بعيًد�	 �لأحمدية.	 ��لطريقة	 �ل�سافعي	 �ملذهب	 ��تبع	 بالقاهرة،	
�لقرنني	 من	 �سخ�ًسا	 	2089 تنا�ل	 قد	 �أنه	 �أكد	 �لوثيقة،	 هذه	 عن	
�لتا�سع	��لعا�سر	�لهجريني	يف	�أطر�حة	زيارة	�أخرى	»�لن�سر	�لعطر«	

�قد	 �سهرية	 �أخرى	 �أعمال	 �أربعة	 كذلك	 هناك	 مفقود(.	 )عمل	
ب�سدة	 مرتبطة	 خمطوطات	 خم�ص	 يف	 منها	 �ثنني	 بدر��سة	 قمت	
بالت�سوف:	»�ملعاين	�لدقيقة«	�»�جلوهر	�لفريد«	�ملحفوظتان	يف	د�ر	
خا�ص	 ب�سكل	 �لدقيقة	 �ملعاين	 كتاب	 �يحتوي	 �مل�سرية.	 �لكتب	
�لذكر	 يف	 �ملتمثلة	 �لت�سوف	 من	 �لعملية	 للجو�نب	 ��سف	 على	
على	 يكون	 �ملثال	 �سبيل	 على	 �ملنا�سبات	 هذه	 �يف	 ��حل�سرة،	
�لنقيب	منع	�لفقر�ء	)�ُيق�سد	بهم	هنا	�ل�سوفيون(	من	�سرب	�ملاء	

بعد	حلقات	�لذكر	مبا�سرة	حتى	ل	ت�سعف	�أج�سامهم.	
�أفر�د	 �نتقاء	 با�سرت�تيجية	 به	 �خلا�ص	 �لزيارة	 كتاب	 �يتميز	
ل.	 �أ�	 حمدثني	 كانو�	 �إن	 ملعرفة	 ما	 معايري	 با�ستخد�م	 لو�سفهم	
يتعلق	 فيما	 ذكرهم	 �ل�سابق	 بالأربعة	 مقارنة	 �سعيف	 كتابه	 �لكن	
باملعلومات	حول	طبوغر�فية	�ملقابر	�عاد�ت	�لزيارة	�حكايات	عن	
�أن	يكون	قد	تفادى	هذه	�لعيوب	يف	كتاب	 �ملوتى،	�من	�ملمكن	

�لزيارة	�لآخر	»�لن�سر	�لعطر«.

ال�صوفيون والت�صوف يف كتب الزيارة
كتب	 من	 �ملجمعة	 للبيانات	 �ملادي	 �لتحليل	 نتنا�ل	 هنا	 دعونا	

�لزيارة.	

الدرا�صات املذكورة يف كتب الزيارة
تعد	�أطر�حات	�لزيارة	نف�سها	ن�سيًجا	متنوًعا	يتكون	من	خطابات	
�فيما	 بالت�سوف،	 عالقة	 له	 ما	 �سمنها	 �من	 متنوعة.	 ��قتبا�سات	
يلي	حتليل	لالقتبا�سات	�ملوجودة	مع	موؤلفني	��أعمال	مذكورة	يف	

كتب	�لزيارة.	
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�أكرث	 بني	 من	 بال�سوفية	 �ملتعلقة	 �لأعمال	 حتديد	 علينا	 �أ�ًل،	
قبور	 �إىل	 �لز��ر	 »مر�سد	 بكتاب	 مذكوًر�	 عماًل	 ��ستني	 ��حد	 من	
لل�سالومي	 �لذ�تية«	 �»�ل�سري	 للق�سريي	 »�لر�سالة«	 مثل	 �لأبر�ر«،	
�قد	 �لفريد.	 لبن	 �»�لآيات«	 �لعربي	 لبن	 �ملريدين«	 �»�سر�ج	
يكون	�لأخري�ن	قد	�أ�سيفا	بعد	�فاة	�ملوؤلف	�بن	عثمان	)615هـ/	
1218م(.	�باإ�سافة	»حلية	�لأ�لياء«	لأبي	نعيم	�لأ�سفهاين	�»�سفة	
�ل�سفوة«	لبن	�جلوزي،	��للذ�ن	يحتويان	على	فقر�ت	مكررة	من	
�ل�سري	�لذ�تية	�ل�سوفية،	ي�سل	معدل	�لأدب	�ل�سويف	بني	�لكتب	
حلو�يل	 فقط	 �لأبر�ر«	 قبور	 �إىل	 �لز��ر	 »مر�سد	 كتاب	 يف	 �ملذكورة	
6.6%	)با�ستثناء	عملني	قد	يتم	�إ�سافتهما(	بعملية	ح�سابية	ب�سيطة.	
�لتاريخية	 �ملن�سور�ت	 من	 �لعديد	 �جدنا	 فقد	 ذلك،	 على	 عال�ة	
�ملذكور	كل	��حد	منها	�أكرث	من	ع�سرين	مرة	بالكتاب،	مما	يعطي	

�نطباًعا	باأن	�ملعدل	ل	بد	�أن	يكون	�أقل	من	%6.6.	
ثانًيا،	جند	يف	كتاب	»م�سباح	�لدياجي«	�أن	كتاب	�لق�سريي	قد	
ُذكر	ت�سع	مر�ت،	��ل�سليمي	خم�ص	مر�ت،	��أبو	حمد	�لغز�يل	مرة	
��حدة،	��سفي	�لدين	بن	�أبي	�ملن�سور	مرة	��حدة،	��لقتبا�سات	
�»�سفة	 مر�ت،	 ثماين	 م�سبًقا	 �ملذكور	 �لأ�لياء«	 »حلية	 من	كتاب	
�جود	 �إمكانية	 مع	 �سريعة،	 زيادة	 يف	 مرة	 ع�سرة	 �إحدى	 �ل�سفوة«	
�بن	 »مناقب	 كتاب	 مثل	 ��لقدي�سني	 لل�سوفيني	 �لذ�تية	 �ل�سري	
�لعبا�ص	 لأبي	 لر�بي«	 �أبي	 �»مناقب	 �لر�سيد	 يحيى	 لبن	 �جلز�ر«	
�لق�سطالين.	بالرغم	من	عدم	زيادة	عدد	�لأعمال	�ملتعلقة	بال�سوفية	
�لتي	يتم	ذكرها،	كما	�رد	هنا،	فقد	ز�دت	�أجز�ء	منها	ب�سكل	كبري.	
عماًل،	 �لثمانني	 فاق	 قد	 �ملذكورة	 �لأعمال	 عدد	 �إجمايل	 �أن	 �مبا	
�إىل	%8.8	 قلياًل	لي�سل	 �رتفع	 �ملقتب�سة	قد	 فن�سيب	كل	�لأعمال	

مقارنة	بكتاب	»مر�سد	�لز��ر	�إىل	قبور	�لأبر�ر«.	
�لت�سوف	 يخ�ص	 فيما	 »�لكو�كب«	 كتاب	 يقتب�ص	 ثالًثا،	
�أبي	 بن	 �لدين	 �سفي	 �ر�سالة	 مر�ت	 �أربع	 �لق�سريي	 ��ملت�سوفني:	
�ملن�سور	خم�ص	ع�سرة	مرة،	�»حلية	�لأ�لياء«	�أربع	مر�ت،	�»�سفة	
لليافعي	 �لرياحني«	 �»ر��ص	 مر�ت،	 ثماين	 �أ�	 �سبع	 �ل�سفوة«	
�»طبقات	�لأ�لياء«	لبن	�مللقن	�ست	مر�ت،	��لق�سطالين	ثالث	
�أبي	�لعبا�ص	�لب�سري«،	�لكن	 مر�ت،	�»�لكوكب	�ملنري	يف	مناقب	
مبا	�أن	�لقتبا�سات	�ملوجودة	يف	كتاب	�لكو�كب	تاأتي	من	�أكرث	من	
مائة	م�سدر،	فالن�سبة	تعد	�أقل	من	تلك	يف	كتاب	�مل�سباح،	كما	�أن	

�لعتماد	على	كتاب	�سفي	�لدين	يعد	ملحوًظا.	
�مللقن	 ُذكر	ثالث	مر�ت	��بن	 �لق�سريي	 »�لتحفة«	جند	 �أما	عن	
ثالث	مر�ت،	��سفي	�لدين	خم�ص	مر�ت،	�»حلية	�لأ�لياء«	مرتان	
�ل�سمد«	 �أفر�د	 عن	 �لأحد	 �»�أفر�د	 مر�ت،	 �أربع	 �ل�سفوة«	 �»�سفة	
لعز	�لدين	بن	غامن	�ملقد�سي	مرة	��حدة،	�»كتاب	حما�سن	�لأبر�ر	
�لثالثة	 �لأعمال	 �إىل	 ي�سري	 كما	 ��حدة،	 مرة	 �لأخيار«	 �جمال�ص	

�»مفتاح	 �لنا�سكني«	 �غاية	 �ل�سالكني	 »ر��سة	 �لبلن�سي	 لبدر	
عدد	 باإجمايل	 مقارنة	 �لأبر�ر«.	 �»حتفة	 �لر�ح«	 م�سباح	 �لفتوح	يف	
�لقتبا�سات	�لذي	قل	لي�سل	ما	يقرب	من	60	م�سدًر�	فقط،	فقد	
تخطت	ن�سبة	�لكتب	�ملتعلقة	بال�سوفية	�لـ10%،	مما	يعترب	�أكرب	ن�سبة	

لوثائق	�لزيارة	�لأربعة.
	� �لكن	يعد	عدد	�ثائق	�لزيارة	�لتي	قمنا	بتنا�لها	هنا	�سئياًل	جدًّ
�لقتبا�ص.	 معدلت	 على	 �إح�سائية	 بطريقة	 خالله	 من	 لنحكم	
�أ�سبحت	 �لو�سطى	حني	 �لقر�ن	 �أ��خر	 يف	 �أنه	 يجب	مالحظة	 ما	
عنا�سر	�لت�سوف	منت�سرة	يف	�ملجتمع	�مل�سلم،	ز�د	��سفها	يف	كل	
�أنو�ع	�لأدب	حتى	تلك	�لتي	مل	تتنا�ل	�لت�سوف	ب�سكل	مبا�سر.	
�لكن	ت�ساعفت	ن�سبة	�لقتبا�سات	�ملتعلقة	بالت�سوف	يف	جميعها	
تقريًبا	من	�بن	عثمان	يف	�لقرن	�لثالث	ع�سر	لل�سخا�ي	يف	�لقرن	
�لذي	 نف�سه	 �لجتاه	 تتبع	 �لنتائج	 �أن	 على	 يدل	 مما	 ع�سر	 �خلام�ص	
بالإ�سافة	 ب�سكل	عام.	 �مل�سري	 �ملجتمع	 �لت�سوف	يف	 تطور	 يتبعه	
�لفكر	 رموز	 �أبرز	 من	 يعد�ن	 �للذين	 ��لغز�يل	 �لعربي	 �بن	 �أن	 �إىل	
�ل�سويف	قد	ذكر�	بال�سم	مرة	��حدة	فقط	يف	�ثائق	�لزيارة	�لأربع،	
بالرغم	من	�أنه	ل	ميكن	�إنكار	تاأثريهما	غري	�ملبا�سر.	�كانت	�أرجح	
�لأعمال	 �لأخرى،	�كذلك	 �لزيارة	 �مل�سادر	لالقتبا�ص	هي	كتب	
�لتاريخية	��لطبوغر�فية،	مما	�أدى	بنا	�إىل	��ستنتاج	�أنه	-	كما	�سُيثبت	
�لت�سوف	 �أعماًل	عن	 تكن	 �لزيارة	مل	 �أن	كتب	 	- فح�ص	لحق	

��ملت�سوفني	مبعنى	�لكلمة.	
�أطر�حات	 يف	 �رد��	 �لذين	 �ل�سوفيني	 فاإن	 �آخر،	 منظور	 �من	
�لزيارة	قد	�رد��	ب�سكل	مو�سع	يف	�ل�سري	�لذ�تية	�ل�سوفية	�نظائرها،	
على	�سبيل	�ملثال	فاإن	�ل�سيقي	)357هـ/	968م(	قد	مت	�لإ�سارة	
�إليه	يف	كتب	�لق�سريي	��ل�سالمي	��بن	�مللقن	��ل�سعر�ين...	�إلخ.	

الو�صف املتعلق بالت�صوف
�لزيارة	 �ثائق	 يف	 ��ل�سوفيني	 �لت�سوف	 �أ��ساف	 نتنا�ل	 حني	
يفر�ص	�ل�سوؤ�ل	نف�سه	علينا	عن	كيفية	�حلكم	عما	�إذ�	كانت	متعلقة	
بالت�سوف	��ل�سوفيني.	لذلك	علينا	�فرت��ص	بع�ص	�حلالت	�لتي	
قد	تكون	متعلقة	بالت�سوف	��ل�سوفيني.	�فيما	يلي	ت�سنيفنا	�لعام:	

�لتعبري�ت		- خالل	 من	 �لزيارة	 �أطر�حات	 يف	 ترد	 �لتي	 تلك	
�ملبا�سرة	للت�سوف	��ل�سوفية	�نظائرها.

�حلالت	�لفردية	لالأ�سخا�ص	�لذين	يظهر�ن	يف	�ل�سري	�لذ�تية		-
�ل�سوفية	�أ�	يف	�لدر��سات	�ل�سوفية	�حلديثة.

ذلك		- يف	 مبا	 بال�سوفيني	 �خلا�ص	 �ملنطق	 �أ�	 معينة	 م�سطلحات	
�لعاد�ت	��ملمار�سات	�خلا�سة.

ت�ستخدم	- ��إمنا	 بالت�سوف	 مبا�سرة	 عالقة	 حتمل	 ل	 �لتي	 	تلك	
�خلانقاه	 مثل	 �لدينية	 �ملوؤ�س�سات	 يف	 �تكمن	 ظرفية	 كاأدلة	

��لز��يا	��لرباط.



75

20
17	
اير		
-	ين
�ن	
�سر	
��لع
من	
�لثا
دد		
�لع

	�هنا	فيما	يخ�ص	رقمي	)�أ(	�)ج(،	�سوف	ن�سرد	قائمة	مبا	يرد	
يف	كتب	�لزيارة	ح�سب	�لرتتيب	�لأبجدي،	بينما	�سنتنا�ل	مع	

رقم	)د(	يف	�لق�سم	�لثالث	�مل�ستقل.

خا�صة  تعبريات  با�صتخدام  اإليهم  امل�صار  الأ�صخا�ص 
بال�صوفية والت�صوف

��سف	 يتم	 حيث	 �أمثلة؛	 �إىل	 �حلالت	 تلك	 تق�سيم	 �ميكن	
�لأ�سخا�ص	�ملقبورين	على	�أنهم	�سوفيون	�أ�	على	عالقة	بالت�سوف،	
�ملوتى	 �رد	ذكرهم	يف	حكايات	 قد	 مقبورين	 لغري	 �أمثلة	 �كذلك	
��أمثلة	للموؤلفني	�لذين	ُتقتب�ص	�أعمالهم.	�لكن	ينبغي	نقل	حتليل	
يف	 ك�سوفيني	 ُيعرفون	 �إنهم	 حيث	 �آخر؛	 ق�سم	 �إىل	 �ملقبورين	 غري	
على	 يقت�سر	 هنا	 فبحثنا	 ��لتاريخي.	 �حلديث	 �ل�سويف	 �لأدب	
نحن	 �آخر	 مبعنى	 بال�سوفيني.	 �عالقتهم	 �ملقبورين	 �لأ�سخا�ص	

نتحقق	لرنى	كم	من	�ملقبورين	يو�سفون	ك�سوفيني.	
�أ�ًل،	فقط	ثالثة	ع�سر	من	بني	�إجمايل	�أربعمائة	�سخ�ص	مقبور	مت	
ذكرهم	يف	كتاب	»مر�سد	�لز��ر	�إىل	قبور	�لأبر�ر«	مقيد�ن	ك�سوفيني	
�لذين	 لأ�لئك	 �لوفاة	 تو�ريخ	 �ترتكز	 بالت�سوف.	 عالقة	 ذ�ي	 �أ�	
�لهجري/	 �لر�بع	 �لقرن	 حول	 بالت�سوف	 بارتباطهم	 ��سفهم	 مت	
ا	ما	�إذ�	كان	هوؤلء	 �لعا�سر	�مليالدي.	�بالطبع	ل	ميكننا	�حلكم	قطعيًّ
�لأ�سخا�ص	قد	��سفو�	بال�سوفية	يف	�لقرن	�لر�بع	�لهجري/	�لعا�سر	
�مليالدي	�أ�	�أن	�ملوؤلف	�بن	عثمان	قد	��سفهم	بذلك	باأثر	رجعي.	
ثانًيا،	فيما	يتعلق	بكتاب	»�مل�سباح«	�لذي	كتب	يف	�لقرن	�ل�سابع	
�لهجري/	�لثالث	ع�سر	�مليالدي،	فاإنه	�على	�لرغم	من	�أن	�إجمايل	
فاإن	ن�سبة	�لأ�سخا�ص	 عدد	�ملقبورين	�ملعر�فني	�رتفع	�إىل	1193،	
�ملتعلقني	بالت�سوف	من	بينهم	ل	تتعدى	1.3%.	يف	حني	ز�د	عدد	
ينبغي	 لذلك	 �سخ�ًسا،	 	95 عن	 »ز�هد«	 لفظ	 عليهم	 �أطلق	 من	
بع�ص	 �إدر�ج	 مت	 �قد	 �لعتبار.	 بعني	 ��لألفاظ	 �ل�سياغة	 ناأخذ	 �أن	
�لرقم.	كما	 »�مل�سباح«	يف	هذ�	 مقتطفات	من	كتاب	 �لأجز�ء	من	
�لقرن	 �إىل	 �ملقبورين	 بالأ�سخا�ص	 �خلا�سة	 �لوفاة	 �سنو�ت	 �متدت	
�أن	 �إىل	 بالإ�سافة	 �مليالدي.	 ع�سر	 �لثالث	 �لهجري/	 �ل�سابع	
ُيظهر	بذرة	ت�سكيل	 �ل�ساد�ت	�ل�سوفية«	 م�سطلحات	مثل	»نقيب	

جمموعات	�سوفية.
�يف	كتاب	»�لكو�كب«	)ُكتب	عام	804هـ/	1402م(	جند	�أنه	
يف	�لوقت	�لذي	تعدى	فيه	عدد	�ملقبورين	1900	مقبور،	قد	بلغت	
	.%1.6 حو�يل	 �إىل	 بال�سوفية	 �لعالقة	 ذ�ي	 من	 �ملقبورين	 ن�سبة	
�ترتكز	�سنو�ت	�لوفاة	للموتى	�لذين	مت	��سفهم	بال�سوفية	يف	�لقرن	
�ل�سابع	�لهجري/	�لثالث	ع�سر	�مليالدي،	مما	رفع	�لعدد	لي�سل	�إىل	
قبل	 ما	 حالت	 بع�ص	 �أن	 �ملحتمل	 من	 �ل�سوفيني.	 عدد	 ن�سف	
�لزيارة	�لأخرى	 �قتبا�سها	من	�ثائق	 �لقرن	�ل�سابع	�لهجري	قد	مت	

�لتي	كتبت	قبل	»�لكو�كب«.	كما	�أن	�لأجز�ء	�خلا�سة	بالت�سوف	
»�لكو�كب«؛	 كتاب	 من	 �لأخري	 �لق�سم	 رئي�سي	يف	 ب�سكل	 تظهر	
حيث	�أرفق	�ملوؤلف	قو�ئم	جديدة	للمنحدرين.	�قد	تنعك�ص	هذه	
�لظاهرة	على	�لتطور	�لذي	�سهد	تغلغل	�لت�سوف	د�خل	�ملجتمع.	
�يف	�لوقت	ذ�ته	هناك	جزء	م�ساف	حديًثا،	�بالأخ�ص	�جلزء	من	
�ل�سفحات	309	�إىل	321	)�ل�سفحة	�لأخرية(	�هو	�جلزء	�لذي	مل	
يكن	موجوًد�	يف	كتب	�لزيارة	�لأقدم،	�هو	يحتوي	على	�قتبا�سات	
كثرية	من	كتاب	�سفي	�لدين	بن	�أبي	�ملن�سور.	عال�ة	على	ذلك،	
ز�د	 فقد	 �ل�سوفية«	 »�سيخ	 مثل	 م�سطلح	 ظهور	 من	 يت�سح	 كما	
�لإ�سناد	يف	كتاب	»�لكو�كب«	مما	جعلنا	نرجح	�جود	جمموعات	

متعلقة	بالت�سوف.
ر�بًعا،	عند	�أخذ	�لأمثلة	يف	»�لتحفة«	)�لذي	ُكتب	عام	889هـ/	
1484م(	بعني	�لعتبار،	جند	عدد	�ملقبورين	�لذين	��سفو�	بال�سوفية	
�أ�	بعالقتهم	لل�سوفية	31	حالة	مما	ي�سكل	حو�يل	1.5%	من	�إجمايل	
عدد	�ملدفونني.	�لكن	�إن	قمنا	باإ�سافة	حالت	لأ�سخا�ص	مت	نعتهم	
مب�سطلحات	متعلقة	بالت�سوف	مثل	»طريقة«	��لن�سب	�مل�ستقة	منها	
�أكرب	كثرًي�	مما	يف	كتابي	 �إىل	2.8%،	�هذ�	رقم	 	 فاإن	�لعدد	�سيزيد	
»�مل�سباح«	�»�لكو�كب«.	�ترتكز	تو�ريخ	�لوفاة	لل�سوفيني	�ملدفونني	
ب�سكل	رئي�سي	فيما	بعد	�لقرن	�ل�سابع	�لهجري	بزيادة	�سريعة	بعد	
�إىل	 زيارة	متيل	لالإ�سارة	 �أطر�حة	 فاإن	كل	 �لثامن.	�بالتايل،	 �لقرن	
�سوفيني	مدفونني	يف	ع�سور	�أكرث	حد�ثة	�نعتهم	بال�سوفيني.	

�يكمن	�خللل	�لأكرب	يف	هذه	�لدر��سة	يف	�أن	�أطر�حات	�لزيارة	
نف�سها	مكونة	من	مقاطع	خمتلفة،	�تفتقر	�إىل	�ملعايري	�ملحددة	لتمييز	
فاإنه	 �أخرى،	 ن�سو�ص	 من	 مقتطفات	 �أنها	 من	 �بالرغم	 �ل�سوفيني.	
للم�سطلحات	 �خلا�سة	 معانيهم	 �إرفاق	 �لزيارة	 كتب	 ملوؤلفي	 ميكن	
عند	��ستخد�مها.	�كذلك	حتى	�إن	كان	�ل�سخ�ص	معر�ًفا	ك�سويف	
بال�سويف	 ينعت	 ل	 قد	 �ل�سوفية،	 �لذ�تية	 �ل�سري	 �إليه	يف	 م�ساًر�	 �أ�	
��لعك�ص	 �أخرى،	 مب�سطلحات	 يلقب	 قد	 �أ�	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 يف	
�لنون	 ذي	 �إىل	 �لإ�سارة	 يتم	 مل	 �ملثال،	 �سبيل	 على	 بالعك�ص.	
�مل�سري	��بن	�لفريد	ك�سوفيني	يف	كتب	�لزيارة،	�لكننا	بالكاد	جند	
�أية	در��سة	حديثة	عن	�ل�سوفية	ل	ت�سري	�إليهما.	�هناك	�أي�ًسا	�ألقاب	
�أخرى	متعلقة	بال�سوفية؛	مثل	�سالح	�ز�هد	��يل.	بالإ�سافة	�إىل	�أن	
�لتحقيق	يف	�لتحولت	�لزمنية	�ملوجودة	يف	كتب	�لزيارة	�لأربعة	
غري	عملية	�غري	قابلة	للتطبيق	نتيجة	لالأ�سباب	�لتي	�سيتم	ذكرها	

لحًقا.	
�لأ�سخا�ص	 بني	 �لرتباط	 در��سة	 عند	 �لق�سور،	 هذ�	 كل	 مع	
�ملرتبطني	 �ملقبورين	 �أن	 جند	 �لت�سوف،	 �أ�	 ��ل�سوفيني	 �ملدفونني	
)�أكرب	 	� جدًّ �سئيلة	 ن�سبة	 �سكلو�	 قد	 ���سح	 ب�سكل	 بالت�سوف	
هذه	 �ت�ساعدنا	 	.)%3.2 �لأربعة:	 �لزيارة	 كتب	 من	 	 �أيٍّ يف	 رقم	



�لرقم	 فاإن	 �كذلك	 �لزيارة.	 ن�سو�ص	 طبيعة	 فهم	 على	 �ملعلومة	
ننا	من	��ستك�ساف	�مل�سميات	�لأخرى	-	مثل	�ل�سالح	 �ل�سابق	ميكِّ
�أن	 �إىل	 بالإ�سافة	 مقاربة.	 بطريقة	 �ملدفونني	 لالأ�سخا�ص	 	- ��لفقيه	
هوؤلء	�ملقبورين	ي�سكلون	مو�سوعات	�لزيارة،	�لذلك	فاإن	�ملوقف	
مو�سوعات	 للعالقة	بني	 �لعري�سة	 �إىل	�خلطوط	 يقودنا	 قد	 �ل�سابق	
فاإن	 ختاًما،	 �أنف�سهم.	 �ل�سوفيني	 �لكبار	 �لنا�ص	 لعو�م	 �لزيارة	
�لأربعة	 �لزيارة	 �ملوجودة	يف	كتب	 �لزمنية	 �لتحولت	 �لتحقق	يف	
�آر�ء	 يعك�سون	 قد	 �لأنهم	 لقلة	عددهم،	 نظًر�	 للتطبيق؛	 قابل	 غري	
�ملنخف�ص	 �ملعدل	 لتف�سري	 �ل�سخ�سية.	�لكن	هناك	جمال	 �ملوؤلف	
لالأ�سخا�ص	�ملتعلقني	بال�سوفيني	�أ�	�لت�سوف	ما	بني	�ملقبورين.	

الذاتية  ال�صري  يف  يظهرون  الذين  لالأفراد  حالت 
لل�صوفيني والدرا�صات ال�صوفية

هنا	�سنلقي	نظرة	على	كيفية	ظهور	�لأ�سخا�ص	يف	كتب	�لزيارة،	
��لذين	ي�سار	�إليهم	فيما	ميكن	�أن	ن�سميه	�ل�سري	�لذ�تية	�لكال�سيكية	
لل�سوفيني،	�كذلك	�أ�لئك	�ملعر�فون	يف	�لأدب	�ل�سويف	�حلديث.	
��حلالت	�لتي	نتنا�لها	هنا	معظمها	من	�لذين	يتم	�لإ�سارة	�إليهم	
	- �ملقبورين	 يكونو�	 �إن	مل	 	- �أ�	 �ملدفونني	 �لأ�سخا�ص	 ق�س�ص	 يف	

�أ�لئك	�لذين	ُتقتب�ص	كتاباتهم	يف	�أطر�حات	�لزيارة.	
مر�فقني	 جند	 �لأبر�ر«	 قبور	 �إىل	 �لز��ر	 »مر�سد	 كتاب	 يف	 بد�ية،	
��أ�سياًد�	لأ�سخا�ص	مدفونني؛	مثل:	�جلنيد،	�ذي	�لنون	�مل�سري،	
�لر�زي،	 �حل�سني	 بن	 �يو�سف	 ��لق�سريي،	 �لغز�يل،	 حامد	 ��أبي	
��لتو�ستاري،	��أبي	حمزة	�لبغد�دي.	�كذلك	هناك	�أ�لئك	�لذين	
ثابت	 مثل:	 �لق�س�ص؛	 يف	 يظهر�ن	 ��لذين	 مقولتهم	 ُتقتب�ص	
�لنون	 �ذي	 �لعربي،	 ��بن	 �لعد�ية،	 �ر�بعة	 ��لغز�يل،	 �لبناين،	
777-778م(،	 )161هـ/	 �أدهم	 بن	 ��إبر�هيم	 ��جلنيد،	 �مل�سري،	
بن	 ��سمنون	 840م(،	 )255هـ/	 �ل�سالمي	 عمار	 بن	 �من�سور	
�إ�سماعيل	 بن	 �أحمد	 بن	 ��إبر�هيم	 903م(،	 )290هـ/	 حمزة	
�خلو��ص	)291هـ/	904م(،	�يزيد	�لريقا�سي،	�عبد	�هلل	بن	�ملعلم.	
�لعربي،	 ��بن	 �جلنيد،	 على	 نركز	 عندما	 »�مل�سباح«،	 كتاب	 �يف	
مر�ت	 �ت�سع	 �مرتني	 مر�ت	 ثالث	 جندهم	 �مل�سري،	 �لنون	 �ذي	
�لغز�يل	 حامد	 لأبي	 فقرة	 �جدنا	 ذلك،	 �إىل	 بالإ�سافة	 بالرتتيب.	
�أهمية	 �لغز�يل	 من	 �ملقتب�ص	 للجزء	 �كان	 لل�سهر���ردي.	 ��أخرى	
خا�سة	يتنا�ل	ممار�سة	�سائدة؛	حيث	يقوم	عامة	�لنا�ص	بالنتحاب	

على	قرب	�لدينا��ري	على	�أمل	�لذهاب	للحج	مبكة.
�جلنيد	 مثل:	 بارزة؛	 �أ�سماء	 �إىل	 في�سري	 »�لكو�كب«	 كتاب	 �أما	
�مل�سري	 �لنون	 �ذي	 �لعد�ية	 �ر�بعة	 مر�ت،	 خم�ص	 ُذكر	 �لذي	
بن	 ��إبر�هيم	 منهما،	 ��حد	 لكل	 مرة	 ع�سرة	 ثالث	 ذكر�	 �للذين	

�جليالين		 �لقادر	 �عبد	 �لبد��ي،	 ��أحمد	 ��ل�سهر���ردي،	 �أدهم،	
�أربع	مر�ت	لكل	��حد	منهم،	��أبي	مدين	�سعيب،	 �لذين	ذكر��	
��بن	�ل�سباغ،	��أبي	�لعبا�ص	�لهر�ر،	��أبي	جعفر	�لأندل�سي،	��بن	
��أحمد	 �ملر�سي،	 �لعبا�ص	 ��أبي	 �ل�ساذيل،	 �حل�سن	 ��أبي	 �لعريف،	
��إبر�هيم	 ��إبر�هيم	�خلو��ص،	 �لر�ذبادي،	 ��أبي	علي	 �لرفاعي،	 �بن	
�لدينا��ري،	��أبي	بكر	�لزقاق،	�عدي	بن	م�سافر،	�عبد	�لرحمن	
بالت�سوف	 �خلا�ص	 �لت�سل�سل	 لتو�سيح	 �ملدين.	كما	يجب	 �لعطار	
�لقادر	 �عبد	 �لبد�ي،	 �أحمد	 مثل:	 �أ�سماء؛	 �أن	 على	 �لتاأكيد	
�جليالين،	��أبي	�حل�سن	�ل�ساذيل،	��أحمد	بن	�لرفاعي	هي	�أ�ل	ما	

جند	يف	كتاب	»�لكو�كب«.	
�لقادر	 �لعد�ية،	�عبد	 �ر�بعة	 يلي:	�جلنيد،	 ما	 �لتحفة	جند	 �يف	
�جليالين	�لذين	ُذكر��	�ست	مر�ت	لكل	��حد	منهم،	��أحمد	بن	
�لرفاعي،	��بن	�ل�سباغ،	�عبد	�لقاهر	�ل�سهر���ردي،	��سهاب	�لدين	
�ل�سهر���ردي،	��أحمد	�لبد�ي،	��أبي	�حل�سن	�ل�ساذيل،	��إبر�هيم	
�لد�سوقي.	كما	�أنه	من	�جلدير	بالذكر	�أن	يف	كتاب	»�لتحفة«	يو�سف	
�جلنيد،	�عبد	�لقادر	�جليالين،	��أحمد	بن	�لرفاعي،	�عبد	�لقاهر	
�ل�سهر���ردي،	��سهاب	�لدين	�ل�سهر���ردي،	��أبو	ح�سن	�ل�ساذيل	

على	�أنهم	حلقة	�نتقالية	�أ�	نقاط	�لنهاية	لأن�ساب	�لت�سوف.	
تنا�لت	 �ل�سوفية	قد	 �لذ�تية	 �لزيارة	��ل�سري	 �أطر�حات	 �أن	 كما	
ُكتب	 �لذي	 	- »�لكو�كب«	 كتاب	 �يعك�ص	 نف�سها.	 �ل�سخ�سيات	
مقارنته	 �ملمكن	 �من	 �لت�سوف،	 �زدهار	 	- 1402م	 804هـ/	 يف	
�لدين	 �سفي	 »ر�سالة	 �ل�سوفية:	 �سبه	 �لذ�تية	 �ل�سري	 من	 باثنني	
�لأ�لياء«	 �»طبقات	 1283م(،	 )682هـ/	 �ملن�سور«	 �أبي	 بن	
بني	 من	 �ملثال،	 �سبيل	 على	 1401م(.	 )804هـ/	 �مللقن	 لبن	
فقط	 	%15.4 بن�سبة	 �لدين	 �سفي	 ن�ص	 مذكوًر�	يف	 �سخ�ًسا	 	117
��ستثناء	 علينا	 ينبغي	 �كذلك	 »�لكو�كب«.	 كتاب	 يف	 يظهر�ن	
�سيوخ	�لإ�سكندرية	�ملذكورين	يف	»ر�سالة	�سفي	�لدين«	من	هذه	
يف	 �أي�ًسا	 يظهر�ن	 �ثنان	 منهم	 �ملجمل،	 يف	 �سخ�ًسا	 	16( �حل�سبة	
»�لكو�كب«(.	�أما	بخ�سو�ص	ن�ص	�بن	�مللقن،	فاإن	حو�يل	25.3	-	
يف	 �أخرى	 مرة	 تظهر	 �ملذكورين	 �لأ�سخا�ص	 �إجمايل	 من	 	%28.4
	- �لزيات	 معا�سًر�	لبن	 كان	 �مللقن	 �بن	 �نظًر�	لأن	 »�لكو�كب«.	
موؤلف	»�لكو�كب«	)�لذي	�قتب�ص	�بن	�مللقن	�ست	مر�ت(	-	كان	
�أن	يكون	�أكرب.	�لكنه	من	�ملثري	لالنتباه	�أن	عدد	 ميكن	للتد�خل	
يف	 �أي�ًسا	 ��ملوجودين	 	- �مللقن	 �بن	 تنا�لهم	 �لذين	 �لأ�سخا�ص	
»�لكو�كب«	-	يعد�ن	�أكرث	من	جمموع	�لأ�سخا�ص	�لذين	ُيلقبون	
بال�سوفيني	ب�سكل	���سح.	�على	�أية	حال،	فمن	خالل	�لدر��سة	
�لزيارة	ل	غنى	عنها	يف	در��سة	 �أن	كتب	 �أن	ن�سهد	 �ل�سابقة	ميكن	
�لأ�لياء	يف	�لع�سور	ذ�ت	�ل�سلة	�أ�	ما	ي�سمى	بـ	»عبادة	�لقدي�سني«.
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امل�صطلحات والعادات واملمار�صات اخلا�صة بال�صوفيني
قبل	�أن	ن�سرع	يف	هذه	�لنقطة،	فاإن	�ملعايري	�خلا�سة	بامل�سطلحات	
�أنه	ل	 �ملتعلقة	بال�سوفيني	��لت�سوف	ت�سكل	م�سكلة.	�بالرغم	من	
يف	 �ملجتمع	 �مل�سطلحات	يف	 تلك	 �نت�سار	 مدى	 عن	 �حلكم	 ميكننا	
�لع�سور	ذ�ت	�ل�سلة،	فاإن	لدينا	تعليقات	�بن	�لعربي،	�كمال	�لدين	
�لق�ساين،	��سهاب	�لدين	�ل�سهر���ردي،	��سياء	�لدين	�ل�سهر���ردي،	
�مل�سطلحات	 على	 �غريهم؛	 ��ملكي،	 ��لق�سريي،	 ��لكلبادي،	
فاإن	 �كذلك	 �ل�سوفية.	 �مل�سطلحات	 لتحديد	 مهمة	 �أد�ة	 باعتبارها	
�ملعاجم	�خلا�سة	باملفرد�ت	�ل�سوفية	للباحثني	�ملحدثني	تعد	مفيدة،	
�لرتجمات	 �أ�	 �ل�سوفية	 عن	 �حلديثة	 للدر��سات	 ميكن	 �أنه	 كما	
�أن	 بالت�سوف	 �ملتعلقة	 �لأ�سلية	 �لأعمال	 من	 �ملختلفة	 ��لطبعات	
توفر	قو�ئم	م�سطلحات	�فهار�ص	منا�سبة.	�لكن	بالرغم	من	كل	هذه	
�مل�ساعد�ت	ما	زلنا	ل	منلك	معايري	حمددة	للتق�سيم،	�لذلك	فقد	
جمعت	مو�د	معنية	بالت�سوف،	معطًيا	�أهمية	خا�سة	لال�ستخد�مات	

د�خل	كتب	�لزيارة.	
به	 �ل�سخ�سيات	 خالل	 من	 ي�سري	 زيارة	 ن�ص	 كل	 فاإن	 بد�ية،	
�ملثال	 �سبيل	 على	 �لت�سوف.	 يعك�ص	 �لذي	 �ملثايل	 �ل�سويف	 �إىل	
كافور	 عن	 ق�سة	 �لأبر�ر«	 قبور	 �إىل	 �لز��ر	 »مر�سد	 كتاب	 يقتب�ص	
�لت�سوف«،	 علمنا	 قد	 )كافور(	 »�أنه	 مفادها:	 �لإخ�سيدي	 �حلاكم	
عي	�أن	�لت�سوف	 بينما	كتاب	»�لكو�كب«	يفر�ص	مقولة	�أخرى	تدَّ
�أبو	علي	 �أن	يت�ساحلا.	�يف	منا�سبة	�أخرى،	�ُسئل	 ��جلهل	ل	ميكن	
�لر�ذبادي	»من	�ل�سويف؟«	فاأجاب:	»�لذي	يرتدي	�ل�سوف	فوق	
ن�سو�ص	 يف	 تتحدث	 �لتي	 �ل�سخ�سيات	 فاإن	 �كذلك	 �لطهارة«.	
�حول	 بال�سوفيني.	 �عالقته	 �لز�هد	 ماهية	 �أي�ًسا	 تناق�ص	 �لزيارة	
هذه	�لنقطة	-	�رمبا	ب�سكل	غري	مبا�سر	-	تقدم	�أطر�حات	�لزيارة	
يفهم	 �أن	 بالت�سوف.	�ميكن	لكل	ذلك	 �ملتعلقة	 �مل�سيئة	 �جلو�نب	
يف	ظل	�لنت�سار	�حلتمي،	��لطبيعة	�لتعليمية	�لإر�سادية	لن�سو�ص	

�لزيارة	ب�سكل	عام.	
جلل�سات	 ��سف	 لدينا	 ��لعاد�ت	 بالآد�ب	 يتعلق	 فيما	 ثانًيا،	
»�لكو�كب«	 كتاب	 ملحوظ	يف	 ب�سكل	 ��ملجال�ص	 ��ل�سمع	 �لذكر	
�ساد�تهم	 مع	 يجتمعون	 �ل�سوفيني	 �أن	 �إىل	 ت�سري	 ��لتي	 �»�لتحفة«	
�أن	 من	 بالرغم	 �لدين،	 �سفي	 �ل�سيخ	 علمهم	 كما	 �لذكر	 ملمار�سة	
يف	 نرغب	 �كقر�ء	 ���سح.	 غري	 ز�ل	 ما	 للذكر	 �حلقيقي	 �ملحتوى	
�جود	��سف	�أكرث	��سوًحا	للذكر	يف	مدينة	�ملوتى	كالذي	ح�سلنا	
عليه	يف	�لقرن	�ل�سابع	ع�سر	�مليالدي	من	�سهاد�ت	�سهود	عيان	يف	
تقرير	�لنابل�سي.	�يبقى	عدم	�جود	تفا�سيل	عن	�لذكر	حتى	يف	
�أطر�حة	�لزيارة	�لتي	�ألفها	�ل�سعيبي	�سنة	1621م،	�إل	�أنه	قد	تنا�ل	
�ملو�سوع	يف	�أعمال	�أخرى	عن	�لت�سوف.	�يف	تقرير	�لنابل�سي،	بعد	

رق�ص	 هناك	 كان	 بالقر�فة،	 �لفريد	 �بن	 م�سهد	 يف	 �جلمعة	 �سالة	
جل�سة	 �مل�سهد	خالل	 �ساحب	 كتبها	 �أبيات	 من	 �تو��سيح	 �غناء	
فقرة	 �أعجبه	 �إذ�	 »�أعد«	 �لهتاف	 �مل�ساركني	 �حل�سرة.	�ميكن	لأحد	
مت	 كما	 �جلملة.	 يعيد	 �ملغني	 يجعل	 مما	 ُتغنَّى	 �لتي	 �لأبيات	 من	
�لتاأكيد	على	�أن	�ملحا�سر�ت	كانت	تقام	يف	مدفن	�ل�سادة	�ملغربية	
عن	�لعلوم	�ل�سوفية.	�أما	عن	�لذكر	�لذي	�أقيم	يف	ح�سور	�خلليفة	
�أن	 غريًبا	 يبد�	 فاإنه	 	- �ملقريزي	 ��سفه	 �لذي	 	- �لأمري	 �لفاطمي	

�لذكر	كان	يتم	بتلك	�لطريقة	يف	مثل	هذ�	�لع�سر	�ملبكر.	
كما	تذكر	ن�سو�ص	�لزيارة	�لقليل	-	�إن	�جد	-	عن	�لأعياد	�لتي	
يحتفل	بها	يف	مدينة	�ملوتى.	�حتى	من	خالل	�لقليل	�ملذكور	ل	
ميكننا	�جلزم	باأن	تلك	�لأعياد	هي	�ملو�لد	�أ�	�أعياد	ميالد	�لقدي�سني	
كما	�سرنى	لحًقا.	كانت	�ألفاظ	مثل:	�سياحة/	�سياحات،	�جتريد/
جتاريد	عادة	ما	ت�ستخدم	كثنائيات.	�هم	مف�سلون	ب�سكل	ملحوظ	
�لت�سوف	 طريق	 �ر�ء	 �سعو�	 �لذين	 ��لهو�ة	 �لفريد	 �بن	 حالة	 يف	
حلاجتهم	�إىل	�لتخل�ص	من	�لأفكار	��ملمتلكات	�لدنيوية	�يهيمون	
فاإن	��ستخد�م	تلك	�لألفاظ	ز�د	ب�سكل	 على	�جوههم.	�كذلك	

ملحوظ	بعد	كتاب	»�لكو�كب«.	
ثالًثا،	بالنظر	�إىل	�مل�سطلحات	�خلا�سة	بالت�سوف،	نرى	م�سطلح	
»حال«	بكرثة	ملحوظة،	�يعني	مرحلة	�أ�	حالة	غري	عادية	ح�سرية	
لكبار	�ل�سادة.	�كذلك	م�سطلح	»فتح«	ياأتي	كنتيجة	لـ	»�سياحة«	
�»جتريد«	�مل�سار	�إليهما.	�من	خالل	تلك	�لعملية	جند	م�سطلحات	
متعلقة	بال�سعي	يف	�سبيل	�هلل	مثل:	»جهاد«	�»جماهد«	�»�جتهاد«.	
��ستهر	بع�ص	�ل�سوفيني	بـ	»�لتحقيق«	�»�ملعرفة«.	كما	نرى	يف	تلك	
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»حتقيق«	 مع	 �جلذر	 نف�ص	 ت�سارك	 �لتي	 »حقيقة«	 كلمة	 �لن�سو�ص	
�»حمقق«.	�ُيطلق	لقب	»مريد«	على	�ملبتدئ	��لطموح	يف	طريقة	
ب�سكل	 تناق�ص	 �ل�سوفيني	مل	 طبقات	 �أن	 من	 �بالرغم	 �لت�سوف.	
�لقطبانية	 �»مقام	 »قطب«	 مثل	 م�سطلحات	 هناك	 فاإن	 منهجي،	
من	 �ملزيد	 يف	 بالنظر	 لحًقا	 نقوم	 ��سوف	 �»�أبد�ل«.	 )�لقطبية(«	
كتب	 يف	 ��ل�سخ�سيات	 باملوتى	 �ملرتبطة	 ��لألقاب	 �مل�سطلحات	

�لزيارة.	
مما	 بكرثة،	 »�لكر�مات«	 م�سطلح	 �إىل	 �لزيارة	 �أطر�حات	 ت�سري	
يجعله	�أكرث	�مل�سطلحات	�ملتعلقة	بالت�سوف	ظهوًر�	�مناق�سًة	يف	هذ�	
�ملقال.	�هذ�	يعني	�أن	كلمة	»كر�مة«	مل	ت�ستخدم	فقط	مع	موتى	
�ل�سوفيني	��إمنا	مع	�ملوتى	ب�سكل	عام.	�على	�سبيل	�ملثال،	من	بني	
��ملكا�سفة،	 �لأعيان،	 ��نقالب	 �لأر�ص،	 �لكر�مات	جند	طي	 تلك	
�حماية	 �خللق،	 �ق�س�ص	 �حليو�ن،	 �ق�س�ص	 �لأمر��ص،	 ��سفاء	

�لذ�ت،	�ق�س�ص	�لتحويل،	��لنقطاع.

األقاب املقبورين كما تظهر يف ن�صو�ص الزيارة
زاهد وزهد – �صالح وعابد 

يعد	»�سالح«	�»ز�هد«	�»�رع«	�أكرث	�لألقاب	�سيوًعا	يف	ن�سو�ص	
�لزيارة	�لأربعة.	يف	حني	�أن	لقب	»ز�هد«		كان	مو�سوع	عدة	كتب	
تاريخية،	��سوف	نقوم	بالتاأكيد	على	��ستخد�مه	يف	كل	ن�ص	زيارة	

�فًقا	لرتتيب	زمني.	
�أ�ًل،	يف	كتاب	»مر�سد	�لز��ر	�إىل	قبور	�لأبر�ر«	نالحظ	�أن	�لزهاد	
ي�سكلون	حو�يل	8.9%	من	كل	�ملقبورين.	�كان	من	�سمن	هوؤلء	
�»�أمري«.	 »�سوفيني«	 ��ستة	 »ق�ساة«	 �ثالثة	 »فقيه«	 �أي�ًسا	 �لزهاد	
�بذلك	فاإن	لقب	»ز�هد«	كان	يطلق	ب�سكل	���سع	على	�أي	�سخ�ص	
مثل:	�لقا�سي	�أ�	�ل�سويف	بغ�ص	�لنظر	عن	�لتد�خل.	�ميكننا	�أي�ًسا	
�إدر�ك	�لقر�بة	بني	فكرة	�ل�سويف	��لز�هد؛	نظًر�	لقلة	عدد	�ل�سوفيني	
�ملذكورين	يف	ن�سو�ص	�لزيارة.	�كذلك	كما	نرى	من	تو�ريخ	�لوفاة	
يرتكز	�لزهاد	يف	كتاب	»مر�سد	�لز��ر«	حول	�لقرن	�لر�بع	�لهجري.	
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�لذلك	فاإن	متركز	�لزهاد	يف	تلك	�لفرتة	ل	يختلف	عن	�لأبحاث	
ع�سر	 �حلادي	 �لقرن	 منت�سف	 قبل	 �أنه	 مبعنى	 �لزهد،	 عن	 �لقدمية	
كان	مدى	�مللقبني	بال�سوفيني	حمد�ًد�	مقارنًة	بال�سنو�ت	�لالحقة.	

�على	�لعك�ص	من	ذلك	�تخذ	�لز�هد	مكانة	�أعلى.	
عدة	 �إ�سار�ت	 على	 �لدياجي«	 »م�سباح	 كتاب	 يحتوي	 ثانًيا،	
للز�هد	)95	�إ�سارة(	كما	لو	�أنه	يعو�ص	ندرة	�مل�سطلحات	�لأخرى	
�ملرتبطة	بال�سوفية	يف	ذلك	�لكتاب.	�لكن	نظًر�	للزيادة	�لو��سحة	
ثابًتا	)%8(.	 »ز�هد«	 ��ستخد�م	كلمة	 بقي	معدل	 �ملقبورين،	 لعدد	
»م�سباح	 كتاب	 يف	 »ز�هد«	 كلمة	 �جود	 فاإن	 ذلك	 من	 �بالرغم	
�لدياجي«	�أكرب	بكثري	من	�لعدد	�لأ�سلي	نتيجة	لندرة	��ستخد�م	
فقهاء	 ع�سرة	 �لزهاد:	 هوؤلء	 �سمن	 من	 �كان	 »�سويف«.	 �مل�سطلح	
)مع	 ��سويف	 ��زير�ن	 �أ�لياء	 ��أربعة	 علماء	 ��أربعة	 ق�ساة	 ��أربعة	
�»فقري«	 »ز�هد«	 بني	 �لت�سابه	 فاإن	 �عليه،	 بالتد�خل(،	 �لعرت�ف	
	�ندرة	»�ل�سويف«	�أ�سبح	���سًحا؛	حيث	�إن	�ملوؤلف	-	�بن	�لنا�سخ	-
�لزيارة	 �أطر�حات	 يف	 �مل�ستخدم	 »�سويف«	 لفظ	 ي�ستخدم	 مل	
�لأخرى	���ستبدل	به	�للفظ	»ز�هد«.	�أما	تو�ريخ	�لوفاة،	يوؤكد	هذ�	
�ل�سابع	 �لقرن	 �إىل	 �لثالث	 �لقرن	 من	 �لقر�ن	 تو�ريخ	 على	 �لعمل	
�لزيارة	 بكتب	 مقارنتها	 على	 �لقدرة	 عدم	 من	 بالرغم	 �لهجريني	
�أ�سئلة	 �لدياجي«	 »م�سباح	 يتنا�ل	 �أخرى،	 ناحية	 �من	 �لأخرى.	

مثل:	»ما	�لزهد؟«.
	%4.4 �إىل	 �نخف�ص	 �ملقبورين	 ��سط	 »ز�هد«	 لقب	 معدل	 ثالًثا،	
لقبو�	 قد	 �سخ�ًسا	 �أن	84	 يعني	 مما	 �ل�سيارة«	 »�لكو�كب	 يف	كتاب	
بالز�هد	�أ�	�سيء	من	هذ�	�لقبيل،	كان	من	بينهم	�أحد	ع�سر	فقيًها	مما	
	�لت�سابه	مع	�لز�هد،	�ثالثة	�سوفيني	فقط	مما	�سمح	بالتد�خل.	 بنيَّ
يف	 باملذكورين	 مقارنة	 �حلد�ثة	 �إىل	 مالت	 �فاتهم	 تو�ريخ	 �أن	 كما	
كتب	�لزيارة	�ل�سابقة	�تاريخ	�لكتابة	)1402م(.	�يف	نف�ص	�لوقت	
جند	من	�ملثري	�أنه	ل	يوجد	ز�هد	متوفى	بعد	�لقرن	�لثامن	�لهجري	

يف	هذ�	�لعمل.
��ستخد�م	 معدل	 �نخف�ص	 �لأحباب«	 »حتفة	 كتاب	 يف	 �أخرًي�،	
لفظ	»ز�هد«	بحدة	لي�سل	�إىل	3.8%	)77	حالة(،	من	بينهم	�ستة	
فقهاء	�ثالثة	ق�ساة	�ثالثة	�سوفيني.	كما	�رتفع	عدد	تو�ريخ	�لوفاة	
بعد	�لقرن	�ل�ساد�ص	�لهجري،	�مع	ذلك	كان	معا�سر�	�ملوؤلف	يف	
قبل	 ن�سفهم	 من	 �أكرث	 تويف	 حيث	 �أ�سحاء؛	 1484م(	 )889هـ/	

�لقرن	�ل�ساد�ص	�لهجري/	�لثاين	ع�سر	�مليالدي.

ويل وجمذوب
�أما	عن	لقب	»�يل«	�جمعه	»�أ�لياء«	جند	�ست	حالت	يف	كتاب	
»مر�سد	�لز��ر«	�خم�ص	يف	»�لكو�كب	�ل�سيارة«	���حدة	يف	»حتفة	
��ستخد�م	 �إن	 متوقعة.	 غري	 �لنتيجة	 تلك	 تكون	 �قد	 �لأحباب«.	

�	بينما	جمعه	م�ستخدم	يف	عدة	حالت	م�سرًي�	 لفظ	»�يل«	نادر	جدًّ
�إىل	�أ�سخا�ص	دفنو�	يف	بع�ص	�لبقاع	�ملقد�سة.	ي�ستخدم	ذلك	�للفظ	

لتبجيل	بع�ص	�لأ�سخا�ص	غري	�ملحددين	من	بني	�ملقبورين.	
ي�سلون	 حيث	 �هلل؛	 �إىل	 يجذب	 من	 هو	 »�ملجذ�ب«	 �معنى	
�لتجارب	 من	خالل	 عفوي	 ب�سكل	 �لر�حاين	 �لتوحيد	 قمة	 �إىل	
�لعديدة	ملمار�سة	 �ملعرفية،	�لي�ص	كنتيجة	للخطو�ت	 �أ�	 �لر�حانية	
�أ�ًل	يف	كتاب	»مر�سد	�لز��ر«	 �لزهد.	�يف	�أطر�حات	�لزيارة،	جند	
يتمتعون	 �لذين	 �لأ�سخا�ص	 �هم	 �ملجاذيب«،	 »عقالء	 م�سطلح	
�سلوكهم	 ف�سار	 �ملاألوف	 عن	 عقولهم	 تْت	 �ُستِّ �لكن	 ديني،	 باإميان	
غريًبا.	�ي�ستبدل	كتاب	»�لكو�كب	�ل�سيارة«	بتلك	�لعبارة	»عقالء	
�سياق	 يف	 »باملجنون«	 متعلقة	 �لفكرة	 �أن	 يو�سح	 مما	 �ملجانني«،	
�لت�سوف.	�كذلك	��ستخد�م	عبار�ت	مثل	»جذبة	ربانية«	�»جذبة	

�إلهية«،	��لتي	تو�سح	�رتباًطا	�ثيًقا	بالت�سوف.	

و»عريف«  »فقري«  اإىل  الإ�صارة  مع  »معتقد«  ظهور 
و»قدوة«... اإلخ

يف	�لأ�سل	كانت	كلمة	»�عتقاد«	ت�ستخدم	مبعنى	�لإميان	�ل�سديد	
�لفرتة.	 تلك	 يف	 دقة	 �أكرث	 طابًعا	 �كت�سبت	 �لكنها	 ��لتبجيل،	
�جاءت	كلمة	»معتقد«	يف	�مل�سادر	�لتاريخية	لت�سف	�إن�سانًا	يحرتمه	
�لنا�ص	عامة	�أ�	�سخ�سية	مهمة	كال�سلطان	مثاًل.	�من	�ملالحظ	�أن	
عدد	�ملعتقدين	بتلك	�ل�سلة	قد	تز�يد	ب�سرعة	يف	�لن�سف	�لثاين	
�ملقريزي	 كتب	 يف	 بكرثة	 مثبت	 هو	 كما	 �ململوكي،	 �لع�سر	 من	
��بن	تغري	بريدي	��بن	هاجر	�لع�سقالين	��ل�سخا�ي.	�عك�ست	
�أبًد�	 يظهر	 »معتقد«	مل	 لفظ	 �إن	 �مليل؛	حيث	 ذلك	 �لزيارة	 كتب	
�أ�سخا�ص	 �إىل	 لي�سري	 �لز��ر«	 »مر�سد	 �أ�	 �لدياجي«	 »م�سباح	 يف	
	لهم	�لنا�ص	�حرت�ًما.	�ميثل	كتاب	»�لكو�كب	�ل�سيارة«	بد�ية	 ُيِكنُّ
�لأحباب«	 �أخرًي�	يف	كتاب	»حتفة	 ب�سدة	 �رتفع	 �لذي	 �ل�ستخد�م	
»معتقد«	 لفظ	 معنى	 �أن	 يت�سح	 �بذلك	 حالة.	 	18 �إىل	 لي�سل	
�أ�سبح	�أكرث	�سيوًعا	يف	�أ��خر	�لع�سر	�ململوكي.	يف	هذ�	�ل�سياق	ل	
يطبق	كتاب	»حتفة	�لأحباب«	لفظ	»معتقد«	فقط	على	�لأ�سخا�ص	
�ملتوفني	يف	تلك	�لفرتة	�لقريبة	من	تاأليف	�لكتاب	�لكن	�أي�ًسا	باأثر	

رجعي	على	�أ�سخا�ص	من	�لقرن	�ل�سابع	�لهجري.
»فقري«	 مثل:	 ذكرها	 �ل�سابق	 غري	 �ألفاظ	 تعديد	 �لآن	 ميكننا	
�ملحتاج	 �إىل	 »فقري«	 لقب	 ي�سري	 �»نا�سك«.	 �»قد�ة«	 �»عارف«	
�إىل	 لالإ�سارة	 ل	 �لزيارة	 كتب	 يف	 ��ستخدم	 ��لذي	 ��ل�سويف.	
�ب�سيغة	 �لنا�ص	 من	 ملجموعات	 ��إمنا	 مدفونة	 معينة	 �سخ�سية	
�جلمع.	�بالأخ�ص	يف	»�لكو�كب	�ل�سيارة«،	يقبع	�لفقر�ء	يف	�لز��يا	
�أتباع	 �سفات	 يو�سح	 مما	 �لفريد	 �بن	 يف	 �مل�ساجد	 يف	 يجل�سون	 �أ�	
�ل�سوفيني.	�ينبغي	هنا	�أن	ن�سري	�إىل	�أن	�أطر�حة	�ل�سعيبي	�ملكتوبة	
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�أعني	 »�لفقر�ء،	 قائلة:	 هذ�	 ت�سرح	 �لهجري	 �ل�سابع	 �لقرن	 يف	
�ل�سوفيني«.

�لتي	 �لألقاب	 من	 »قد�ة«	 �لقب	 باهلل«	 »�لعارف	 لقب	 �يعد	
�لأحباب«.	 »حتفة	 بعد	كتاب	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 ��ستخد�مها	يف	 ز�د	
�يتبع	��ستخد�م	�للفظني	نف�ص	�لأ�سلوب	كامل�سادر	�لتاريخية	�لتي	

ت�ستخدمهما	بكرثة.	
دعونا	نتنا�ل	�لآن	نتائج	��آثار	حتليل	�ألقاب	�ملوتى	�ل�سابق	ذكرهم،	
فاإذ�	نظرنا	�إىل	�لكتب	من	»مر�سد	�لز��ر«	�إىل	»حتفة	�لأحباب«	�فًقا	
���سع	 �لذي	كان	 »ز�هد«	 �للفظ	 ��ستخد�م	 لرتتيب	زمني،	�سنجد	
�رتفع	 �لوقت،	يف	حني	 مع	 تر�جع	 قد	 �ملبكرة	 �لفرتة	 �لنت�سار	يف	
معدل	��ستخد�م	�ألفاظ	�أخرى	متعلقة	بال�سوفيني.	بالإ�سافة	�إىل	�أن	
��ستخد�م	لفظ	»معتقد«	�»عارف«	�»قد�ة«	قد	�رتفع	ب�سكل	حاد	
�لأحباب«	 »حتفة	 �أجز�ء	عديدة	من	 �أن	 �لأحباب«.	كما	 »حتفة	 يف	
�أعمق	 �رتباًطا	 �أظهرت	 قد	 	- باإ�سافتها	لحًقا	 �ملوؤلف	 قام	 �لتي	 	-
�لتي	 �لت�سريفية	 �لألقاب	 من	 �لكثري	 تت�سمن	 حيث	 بالت�سوف؛	
توؤدي	�إىل	تقليل	قيمة	تلك	�لألقاب.	�لكن	عدد	ن�سو�ص	�لزيارة	
�لتي	يتم	تنا�لها	هنا	قليلة،	�لذلك	فمن	�لو�رد	�أن	تلك	�لتغيري�ت	
ما	هي	�إل	�نعكا�ص	لذ�ق	�ملوؤلفني.	�عليه،	فلن	يكون	من	�لالئق	
�لتعليق	على	�لجتاه	�لعام	للع�سر	من	خالل	تلك	�لبيانات.	�لكن	
يف	ظل	ذلك	�لجتاه	ميكننا	�لقيام	بدر��سة	مقارنة	لن�سو�ص	�لزيارة	

يف	ظل	ظر�فها	�لتاريخية.	

األفاظ الطريقة
الطريقة والن�صبة امل�صتقة من الت�صوف

من	 كان	 �مليالديني	 ع�سر	 �لثالث	 �إىل	 ع�سر	 �لثاين	 �لقرن	 من	
حتت	 �لزهد	 ملمار�سة	 يجتمعون	 بد�أ��	 قد	 �ل�سوفيني	 �أن	 �ملالحظ	
�تعاليمهم.	 �أخالقهم	 �يتبعون	 بعينهم،	 ر�حانيني	 �سادة	 �إ�سر�ف	
�خالل	فرتة	تاأليف	كتب	�لزيارة	مب�سر	ن�سطت	طرق	مثل	�لطريقة	
�ل�ساذلية	��لرفاعية	��لقديرية.	كما	قامت	�ملدن	بتاأ�سي�ص	من�ساآت	
�حتملت	 �ل�سوفيني	 من	 �لعديد	 �سمت	 �لتي	 �خلانقاه	 مثل	 دينية	
معي�ستهم	بها	بالكامل.	على	�سبيل	�ملثال،	قامت	خانقاه	�لقو�سون	-	
�لتي	مت	�إن�سا�ؤها	عام	736هـ/	1335م	قرب	باب	�لقر�فة	-	بت�سغيل	
�أ�لئك	 بحدة	 بانتقاد	 قام	 قد	 �حلاج	 �بن	 �أن	 كما	 ا.	 �سوفيًّ خم�سني	
�لعمل	 يف	 ي�ساركون	 �ل	 �لز�هد	 عزلة	 ميار�سون	 �لذين	 �ل�سوفيني	
�ملجتمعي.	�على	غر�ر	ذلك	قامت	حركة	مقا�مة	من	بني	�ل�سوفيني	
�أنف�سهم	كما	هو	مو�سح	يف	مقال	�سربة	يف	هذ�	�جلزء.	�من	�ملثري	هنا	
�أن	بع�ًسا	ممن		كانو�	يظنهم	�لبع�ص	�سوفيني	�رعني	كانو�	يف	�حلقيقة	
يقر�أ�ن	�لقر�آن	خمت�سًر�؛	حتى	يتمكنو�	من	تنا�ل	�لوجبات	�ملقدمة	

هناك.	�قد	�نتقد	�بن	طولون	�ملوؤرخ	��لعامل	هذه	�ملمار�سات.	

متثل	»�لطرق«	�ملذكورة	يف	»مر�سد	�لز��ر«	ثم	»م�سباح	�لدياجي«	
�أنه	 بالرغم	من	 �لعقل.	 بها	 ي�سقل	 �لتي	 �لأ�ساليب	 �أ�	 �لطرق	 �إىل	
�لجتماعية،	 �ملجموعات	 قيام	 على	 مبا�سر	 دليل	 هناك	 لي�ص	
ميكن	�إدر�ك	�جودها	من	خالل	��سف	�لز��ية	��لرباط	– �لذي	

�سنتنا�له	بالتف�سيل	فيما	بعد.	
حتدد	 �ل�سيارة«	 »�لكو�كب	 يف	 �ملذكورة	 �لطرق	 �أن	 من	 بالرغم	
�لدليل	 فاإن	 عام	 ب�سكل	 �لزهد	 ممار�سات	 نحو	 �لطريق	 عالمات	
على	�جود	�ملجموعات	�ملنظمة	ل	يز�ل	�سعيًفا.	�ي�سرح	�قتبا�ص	
)غري	 �ل�سيارة«	 »�لكو�كب	 يف	 �ملن�سور	 �أبي	 بن	 �لدين	 ل�سفي	
»كان	 �لقرباغي	 �لعبا�ص	 �أبي	 �أن	 �ملن�سورة(:	 �لطبعة	 يف	 موجود	
�كان	 بالت�سوف،	 عمل	 �قد	 �لبارزة،	 �ل�سوفية	 �ل�سخ�سيات	 �أحد	
�لثاين«.	 بيته	 �لز��ية	 �كانت	 لطريقته،	 حوله	جمموعة	خمل�سني	
)معلم	 �ملريدين	 مبربي	 لقب	 �لذي	 �ل�سوفية	 �سيخ	 �جود	 �أن	 كما	
�ملبتدئني(	�ن�ساطاتهم	�جلماعية	بالز��ية	تدل	على	تكوين	نوع	ما	
من	�ملجموعات.	�كما	حدث	يف	حالة	�ل�ساذيل،	بد�أت	�لن�سبة	-	
�لتي	متكنا	من	معرفة	�رتباط	�لأ�سخا�ص	باأية	طريقة،	��لتي	ل	تعد	
�ملنظمة	يف	 �لجتماعية	 �ملوؤ�س�سات	 �جود	 على	 دلياًل	 �لآن	 حتى	

�لظهور.
كان	 �سريع.	 ب�سكل	 »طريقة«	 لفظ	 تطور	 �لأحباب«	 »حتفة	 �يف	
�أ�	 �سيده«	 طريقة	 »�تباع	 مثل	 م�سطلحات	 يف	 ي�ستخدم	 �للفظ	
�حلريف	 �ملعنى	 �لكن	 �ل�سوفيني،	 طريقة	 مبعنى	 �لقوم«	 »طريقة	
»�لطرق	 لفظ	 �إليها	 ي�سري	 �لتي	 �ملنظمة	 �ملجموعات	 �إىل	 ي�سر	 مل	
ممار�سات	 به	 تتم	 �لذي	 �لأ�سلوب	 �أ�	 �لطريقة	 �إىل	 بل	 �ل�سوفية«،	
�لأن�ساب،	 عاملي	 من	 متتابعة	 جمموعة	 بر��يتها	 قام	 �لتي	 �لزهد	
�بالتايل،	 �آخرين.	 ��أ�سياد	 �ملعر�فني	 �ملوؤ�س�سني	 �إىل	 �أ�سلهم	 يرجع	
�أكرث	يف	 �إليها	 ي�سار	 �لطريقة	 منها	 ي�ستق	 �لتي	 �ل�سهادة	 عادة	 فاإن	
�لت�سوف	عن	فالن«.	�من	�سمن	تلك	 �لطريقة/	 »�أخذ	 م�سطلح	
�لأن�ساب	كانت	حالة	جمال	�لدين	�سعيب	�لرفاعي	�لتي	تعود	من	
خالل	�أربعة	��سطاء	�إىل	�أحمد	بن	�لرفاعي،	�أ�	حالة	�أخرى	ترجع	
عرب	�ثني	ع�سر	�سخ�ًسا	�إىل	�خلليفة	عمر.	�كذلك	قد	مت	تتبع	�آخرين	
�إىل	برهان	�لدين	�إبر�هيم	�لربل�سي	�عبد	�لقادر	�جليالين	��جلنيد	
��بن	�لغز�لة.	�كانت	تلك	�لتحولت	يف	�أن�ساب	�لت�سوف	تتمثل	
�ل�سويف(.	 )�لرد�ء	 »خرية«	 مثل	 �مللمو�سة	 �لآثار	 �أ�	 �لأ�سياء	 يف	
لفظي	 ��ستخدمت	 قد	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 �أن	 ن�سيف	 �أن	 �ينبغي	
مع	 �لتعامل	 يجب	 لذلك	 بالتبادل.	 �أحيانًا	 �»�لطريقة«	 »�لطريق«	
�ألفاظ	�لت�سوف	يف	ذلك	�لع�سر	على	�أنها	يف	تغيري	متكرر	مقارنة	

با�ستخد�مها	يف	�لع�سور	�لالحقة.
لي�ص	 فاإنه	 منهجي	 تنظيم	 �إىل	 ت�سري	 ل	 �لطريقة	 �أن	 من	 بالرغم	
هناك	ما	يدعو	لإنكار	�جود	مثل	هذه	�مليول	يف	�ل�سياق	�لكامل	
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��سيخ	 �لطريق	 �سيوخ	 �أحد	 �كان	 �لأحباب«.	 »حتفة	 لكتاب	
�لعديل	 حممد	 بن	 �لدين	 �سرف	 �ل�سوفية	 �ل�ساد�ت	 م�سايخ	
عز	 كان	 �أخرى،	 حالة	 �يف	 788هـ.	 عام	 �لز��ية	 يف	 دفن	 قد	
�لن�سل	 	-	ميثل	 �لذي	دفن	عام	809هـ	 �لهر�ين-	 �لدين	حممد	
�مل�سرف	لعبد	�لقادر	بالن�سبة	ل�سوفيي	�لقديرية	)فقر�ء	�لقديرية(.	
�إىل	 �لطاحمون	 �ر�ءها	 ي�سعى	 عنا�سر	 على	 �لأمثلة	 تلك	 ت�سهد	
�لذكر	 �سيتم	 �كما	 �ساد�تهم.	 يف	 تتمثل	 �لتي	 �لر�حانية	 �حلالة	
لحًقا	فنحن	ندرك	تكوين	�ملجموعات	�ل�سوفية	ب�سكل	جزئي	من	

خالل	ن�ساطاتهم	يف	�لز��ية	��لرباط	��خلانقاه.	
��أ�سبحت	�لن�سبة	�لتي	يقال	�إنها	ت�ستق	من	�لطريقة	مميزة،	مثل	
يبقى	 �لكن	 ��لربهاين.	 ��لعد�ية	 ��ل�ساذلية	 ��لرفاعية	 �لقديرية	
�إمكانية	�أنها	مل	تكن	�سوى	�أ�ساليب	ر�حانية	معينة	ملمار�سة	�لزهد	
�جود	 فاإن	 عليه،	 �بناًء	 معينة.	 �رتباط	جمموعات	 عليها	 يبنى	 �أ�	
�أنها	 �إىل	 ت�سري	 �لطريقة	 �إىل	 �لن�سبة	 ت�ستخدم	 �لتي	 �ل�ساذلية	 تربة	
�ألقاب	 خالل	 من	 ميكننا	 �كذلك	 م�سرتكة.	 لهوية	 تو�سلت	 قد	
�لتابعني	 جمموعات	 حتديد	 �لرفاعية	 �م�سايخ	 �ل�ساذلية	 كم�سايخ	

حول	�سادتهم	�لر�حانيني.

املولد
عنها	 يتحول	 كمنا�سبة	 �ململوكي	 �لع�سر	 يف	 �ملو�لد	 �نت�سرت	
�لد�لة	 يف	 �أن	 بالذكر	 ��جلدير	 ظاهرة.	 �إىل	 �لقدي�سني	 �حرت�م	
�لر�سول	 عائلة	 يف	 تبجياًل	 تقام	 �ملو�لد	 كانت	 �ل�سابقة	 �لفاطمية	
�حلاج	 �بن	 �نتقاد	 �يت�سمن	 �حلاكمة.	 �لأ�سرة	 قبل	 من	 مدعومة	
لأحد	هذه	�ملو�لد	�لإ�سارة	�إىل	م�ساحبة	�لآلت	�ملو�سيقية	��لغناء	
يت�سح	 �كما	 بالذكر.	 �لنا�ص	 �أ�سو�ت	 ��رتفاع	 �لنبوي	 للمولد	
1475م	 880هـ/	 �عام	 1462م	 866هـ/	 عام	 بني	 من	حالت	
ميكن	لل�سلطان	�أي�ًسا	�أن	يقوم	بتنظيم	�ملولد	�لنبوي.	كما	�أن	مولد	
يقام	 �لدين	�لإمبابي	�لذي	 �لبد�ي	يف	طنطا	�مولد	عماد	 �أحمد	
م�سهورين	يف	 كانا	 �لقاهرة	 �لنيل	من	 لنهر	 �ملو�جهة	 �لناحية	 على	
�لع�سر	�ململوكي.	�بالأخ�ص	يف	حالة	�ملولد	�لثاين	عام	790هـ/	
1389م؛	حيث	»�جتمع	عدد	كبري	من	�لن�ساء	��لأطفال	��لرجال	
�لفا�سدين	حتى	�إنه	يف	�سباح	�ليوم	�لتايل	كان	150	زجاجة	خمر	

كانت	مبعرثة	يف	�ملكان«.
�أن	 يت�سح	 �سابًقا	-	 �ملوتى	-	كما	��سحت	 �إىل	مدينة	 �بالعودة	
كان	 �لذي	 �لوقت	 يف	 	 �ملو��سم	 �أيام	 �لقر�فة	 يز�ر�ن	 ظلو�	 �لنا�ص	
ُيحرم	فيه	ذلك	كثرًي�.	�كان	ملولد	�ل�سيدة	نفي�سة	�لذي	يقام	على	
م�سهدها	ب�سيافة	�خلليفة	�سعبية	عظيمة	حتى	�إنه	�أطلق	عليه	»مولد	
�لو��سح	 �ملو�لد	 �بازدهار	 �ملا�سي،	 �بتقدمي	�حلا�سر	على	 �خلليفة«.	
يف	�لقر�فة	حتى	يومنا	هذ�	-	مثل	�ملو�لد	�ملقامة	لالإمام	�ل�سافعي	

��لإمام	�لليث	�عمر	بن	�لفريد	��ل�سيدة	نفي�سة	-	ميكننا	�لتكهن	
باأن	مو�لد	�لقدي�سني	بالقر�فات	كانت	�أحد�ًثا	ذ�ت	�سعبية	حتى	يف	

تلك	�لفرتة	قيد	�لدر��سة.	
ل	يوجد	�أي	ت�سجيل	ملو�لد	�لقدي�سني	يف	�أطر�حات	�لزيارة	فيما	
�مللوك	 تاج	 �تربة	 )�ملدر�نيون(	 �ملد�ري	 مقربة	 مو��سع:	 ثالثة	 عد�	
قد	 ��لأعياد	 �ملو��سم	 �أن	 من	 �بالرغم	 �هلل.	 عبد	 بن	 علي	 �م�سهد	
�أمثلة	�ملذكورة	ت�سري	ب�سكل	 ت�سمل	مو�لد	للقدي�سني	فاإن	�لثالثة	
رئي�سي	�إىل	قبور	ما	قبل	�لفاطميني.	�لذلك	فمن	�لأدق	تعريفها	
بالأعياد	�لعامة	كالعيدين	�أ�	�لن�سف	من	�سعبان.	كما	توجد	�إ�سارة	

يف	كتب	�لزيارة	�إىل	حال	مولد	�لنبي	بد�ن	تفا�سيل.	
�من	�جلدير	بالذكر	�أن	هناك	ندرة	�سديدة	يف	�لإ�سارة	�إىل	�ملولد،	
يف	 تقام	 �ملو�لد	 تلك	 كانت	 �إذ�	 فيما	 �لتفكري	 منا	 يتطلب	 �ذلك	
�قت	كتابة	ن�سو�ص	�لزيارة،	�كما	يت�سح	لنا	من	�أخبار	�لع�سر	قيد	
�لدر��سة	�أن	�ملو�لد	�أ�سبحت	�إىل	حد	كبري	�سائدة	يف	م�سر،	�لكن	
هل	ما	ز�ل	�لظن	قائًما	باأن	د�عميها	من	�ملوؤ�س�سات	��لأ�سخا�ص	مل	
يتطور��	ب�سكل	كامل	بعد؟	�أ�	�أنه	�كما	هو	مو�سح	�أعاله	�أن	�ملو�لد	
قد	متتعت	ب�سعبية	معينة	�إل	�أنها	مل	ت�سجل	يف	كتب	�لزيارة؟	يجب	
ا.	هل	كان	ذلك	 �هتماًما	خا�سًّ ت�سجيلها	تلك	 �إيالء	حقيقة	عدم	
موؤلفي	 �أن	 �أ�	 للتعليق؟	 حتتاج	 ل	 ظاهرة	 �أنها	 باب	 من	 لو�سوحها	
كان	 �إن	 ما؟	 ل�سبب	 �إدر�جها	 على	 يجر�ؤ��	 مل	 �لزيارة	 ن�سو�ص	
��ستبعادها	مق�سوًد�	فهل	كان	ذلك	نتيجة	�أنها	تخرج	عن	�لعقيدة	
�أ�	 �لقر�ء؟	 �أخرى	من	 باأنو�ع	 �هتمو�	 �ملوؤلفني	 �أ�	لأن	 �لإ�سالمية؟	
هل	ميكن	�أن	يكون	من	خالل	�لنوع	��لأ�سلوب	�خلا�ص	بن�سو�ص	

�لزيارة	مل	تكن	�ملو�لد	من	�ملو��سيع	�ملنا�سبة	للتنا�ل؟
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�سوف	�أحتفظ	بقر�ري	�لأخري	يف	هذ�	�ل�سدد؛	حيث	�إننا	بالكاد	
�سيكون	 �لكنه	 بالتفا�سيل،	 �ملو�سوع	 هذ�	 ��ستك�ساف	 يف	 بد�أنا	
من	�لأف�سل	�لآن	�فرت��ص	�أنه	�أثناء	تطور	ن�سو�ص	�لزيارة	-	�لتي	
ظهر	 	- �ملوؤلفني	 من	 �لعديد	 قبل	 من	 �لع�سور	 مد�ر	 على	 كتبت	
ي�سري	 للتنا�ل.	�مما	 �ملو�لد	مادة	منا�سبة	 �أ�سلوب	خا�ص	�مل	تكن	
�إىل	ذلك	�أنه	بالرغم	من	�أن	�ل�سعيبي	كان	�سليًعا	يف	�أمور	�لت�سوف	
يف	�أطر�حة	�لزيارة	�خلام�سة	قيد	�لدر��سة،	فاإنه	مل	يعِط	�أية	تفا�سيل	
عن	حياة	�ل�سوفيني	يف	كتاب	�لزيارة	�خلا�ص	به.	�لكنه	بالفعل	قد	

ناق�ص	نظرية	�ممار�سات	�لت�سوف	يف	�أعمال	�أخرى.	

مدينة املوتى والت�صوف
بالت�سوف	 �ملتعلقة	 �لأ��ساف	 توليف	 �أثناء	عملية	 �قد	حا�لت	
لهذه	 �خلفي	 �ملوقف	 تو�سيح	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 يف	 ��ل�سوفيني	
�ملعلومات	عن	 �بالرغم	من	عدم	��سع	كل	 �أنها	 �لن�سو�ص،	�هي	
هناك	 هل	 �لكن	 ��لآخر.	 �حلني	 بني	 �إليها	 ت�سري	 فاإنها	 �لت�سوف	
�جهة	نظر	�أخرى	جتعلنا	نرى	�أن	كتب	�لزيارة	تتحدث	عن	�لتطور	
�لتنظيمي	للت�سوف	�سو�ء	ب�سكل	مبا�سر	�أ�	غري	مبا�سر؟	هل	ميكننا	
قر�ءة	ن�سو�ص	�لزيارة	ب�سكل	�أكرث	فاعلية	عن	طريق	ربطها	بالتطور	
�ملكاين	للت�سوف	�ملتمثل	يف	مدينة	�ملوتى؟	�كما	�أ�سار	�لعديد	من	
�لباحثني	-	مبا	فيهم	كاتب	هذ�	�لن�ص	-	�إىل	�أن	مدينة	�ملوتى	�جبل	
�لر�حانية.	 للممار�سات	 منا�سًبا	 مكانًا	 لل�سوفيني	 يقدمان	 �ملقطم	
ا	عن	مركز	�ملدينة	ميكن	لل�سوفيني	�أن	ميار�سو�	 �يف	مكان	بعيد	ن�سبيًّ
�لءهم	�لديني	ب�سكل	فردي	�أ�	جماعي،	�قد	ينعك�ص	ذلك	يف	
قد	 �ملوتى	 مدينة	 باأن	 �جلدل	 ميكنني	 �آخر	 مبعنى	 �لزيارة.	 ن�سو�ص	

قدمت	�لبيئة	�ملكانية	�أ�	�ملو�سع	�ملنا�سب	لتطور	�لت�سوف.	
�لكن	قبل	�لتو�سل	لهذ�	�ل�ستنتاج،	يجب	علينا	در��سة	تطور	
ن�سو�ص	 مع	 جنب	 �إىل	 جنًبا	 كثب	 عن	 �لقر�فات	 يف	 �لت�سوف	
�لزيارة.	�بعد	�إلقاء	نظرة	عابرة	على	�لتمثيالت	�لتاريخية	للقر�فات	
�جبل	�ملقطم	�كذلك	�ملوؤ�س�سات	مثل	�لز��ية،	�ساأعر�ص	فيما	يلي	
در��سة	حالة	عن	�لتكوين	�لتاريخي	لذلك	�ملكان	�لذي	تطور	فيه	

�لت�سوف	بناًء	على	م�سادر	�لزيارة.	

احلياة يف املقابر وجبل املقطم املقد�ص
مدينة املوتى

يحتوي	هذ�	�لق�سم	على	مقدمة	�ملناق�سة	�لتالية.	بد�أت	�لقر�فة	
�لوقت	 مر�ر	 مع	 �لكن	 عاديتني،	 كمقربتني	 ��ل�سغرى	 �لكربى	
�قاطني	 �عمال	 �لأ�سرحة	 على	 �لقائمني	 �إقامة	 مكان	 �أ�سبحتا	
�ملوؤ�س�سات	�لدينية	��ل�سوفيني	�حفاري	�لقبور	�عائالتهم	جميًعا.	

��لأ�سو�ق	 �لقناة	 مثل	 �ملر�فق	 تظهر	 بد�أت	 �لتطور	 ذلك	 �مع	
��ملطاحن	��أفر�ن	�خلبز	��ملطاعم	)يف	�لع�سر	�لعثماين(	��لفنادق.	
بيوت	 بناء	 طريق	 عن	 �أطول	 فرت�ت	 هناك	 عا�سو�	 �لنا�ص	 �أن	 كما	
�ت�سليته	 �مليت	 ملرثاة	 هناك	 �لعي�ص	 يف	 �لرغبة	 �أ�	 �لقبور	 بجو�ر	
�أنه	يعاين	�لوحدة	يف	قربه.	�لذلك	 بعد	دفنه؛	حيث	كان	يعتقد	
��سلت	مدينة	�ملوتى	ملرحلة	ي�سفها	ياقوت	)ت	626هـ/	1229م(	
»كان	هناك	مقابر	�م�ساهد	)�أ�سرحة(	�منازل	للم�سريني	�كذلك	

�أ�سو�ق	�جامع«.
يف	 ق�سرية	 �أ�	 طويلة	 لفرتة	 �لإقامة	 كانت	 �ملماليك،	 ع�سر	 �يف	
��لرتب	 �لز��ية	 �كانت	 ماألوًفا	 �سيًئا	 �ل�سحر�ء	 �منطقة	 �لقر�فتني	
من	 �لقر�فة	 �سكان	 �تغري	 �لإقامة.	 تلك	 مو�قع	 ��جلامع	 ��ملد�ر�ص	
�أ�لئك	�لذين	مت	ذكرهم	م�سبًقا	�إىل	�سكان	عاديني	�علماء	�إىل	�أن	
�لعلماء	يف	تلك	 �أعظم	 ��سلنا	لالأزيار	��لأمر�ء	�ملهمني،	كما	�لد	
�ملناطق.	�هناك	حادثة	�سهرية	لليو	�أفريكانو�ص	�لذي	ز�ر	�لقاهرة	يف	
1526م	بعد	�لنخفا�ص	�حلاد	يف	تعد�د	�ل�سكان؛	حتى	�إن	عدد	
�سكان	�لقر�فتني	قد	بلغ	2000	عائلة	تقريًبا.	�كذلك	�ساأ�سيف	يف	
ما	قبل	 �ملقابر؛	ففي	�قت	 زيارة	 بعادة	 �ل�سدد	حادثة	متعلقة	 هذ�	
عام	1440-1441م،	�حتذ	�لنا�ص	�سكًنا	عند	�سريج	�ل�سيدة	رقية	

لدرجة	حالت	د�ن	�لزيارة	هناك.
�لي�ص	من	�ل�سعب	�لتخيل	�أن	مناطق	مثل	مدينة	�ملوتى	كما	مت	
��سفها	توفر	بيئة	منا�سبة	للرتبية	�لر�حية.	فهناك	ميكن	لل�سخ�ص	
�لتي	 �لعظيمة	 �ل�سخ�سيات	 من	 �لعديد	 مقابر	 بقرب	 يبقى	 �أن	
بكل	 مليئة	 �ملنطقة	 تلك	 كانت	 كما	 ��لورع.	 بالإميان	 ��ستهرت	
�ل�سا�سعة	 ��لأماكن	 �ملهجورة	 ��ملقابر	 �لدينية	 �ملوؤ�س�سات	 �أنو�ع	
�أماكن	ل	غنى	عنها	للممار�سات	�ل�سوفية،	مما	جعل	 �لتي	�فرت	
لأر�ص	 �ملتوجهني	 ��جلنود	 مكة	 حجاج	 لتجمع	 مكانًا	 �لقر�فتني	
بعد	 ملجاأ	 �أ�	 �لبولو،	 لعبة	 على	 �جلنود	 تدريب	 موقع	 �أ�	 �ملعركة،	
�لزلزل.	�كذلك،	يوفر	كل	قرب	�م�سهد	�موؤ�س�سة	دينية	يف	مدينة	

�ملوتى	بقعة	قيمة	لل�سوفيني	للقيام	مبمار�ساتهم	�لر�حانية.

املقطم - اجلبل املقد�ص 
بد�ية	 منذ	 �فتقر	 فقد	 عالًيا،	 لي�ص	 �ملقطم	 جبل	 �أن	 من	 بالرغم	
بيئة	 منه	 جعل	 مما	 �لنبات،	 من	 نوع	 �أي	 �إىل	 �لإ�سالمي	 �لتاريخ	
قا�سية	�مقفرة	ت�سكل	منطقة	حد�دية	لعامل	�لأحياء.	�من	منظور	
كوين،	ما	كان	�لعامل	فيما	�ر�ء	مدينة	�لأحياء	�إل	�سحر�ء	�ملوت.	
�لألفة	 من	 ب�سيء	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 �جلبل	يف	 هذ�	 يذكر	 ما	 �د�ئًما	
للدعاء	 �إىل	كونه	مكانًا	 بالإ�سافة	 �أ�	كائًنا	ما،	 لو	كان	�سخ�ًسا	 كما	
�لأماكن	 بال�سعيبي	 �خلا�سة	 �لزيارة	 �أطر�حة	 �ت�سرد	 �مل�ستجاب.	
�ل�سريف	 �لنبوي	 ��مل�سجد	 عرفات	 جبل	 مثل	 �لدعاء،	 م�ستجابة	
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��حلرم	بالقد�ص	�جبل	�ملقطم.	�كان	�جلبل	�أي�ًسا	يعرف	كجزء	من	
�سيناء	�أ�	من	�سل�سلة	�جلبال	�ل�سا�سعة	من	�لقد�ص	لل�سني.	�جلميع	
حيث	 م�سيحيني؛	 �أ�	 م�سلمني	 كانو�	 �سو�ء	 �جلبل؛	 ذلك	 يحرتم	

يعترب�نه	مقد�ًسا.
�ل�سياحة	يف	�جلبال	كجزء	 �أ�	 �ل�سوفيون	حياة	�لنقطاع	 يعي�ص	
من	ممار�ساتهم	�لر�حانية.	�إن	�لكتلة	�ل�سخرية	�ملقفرة	باملقطم	�ملليئة	
عدة	 �سرد	 �ميكننا	 �ملثلى.	 �مل�ساحات	 توفر	 ��لكهوف	 بالوديان	
ر��يات	من	ن�سو�ص	�لزيارة،	مثل	تلك	�خلا�سة	ب�سيخ	�ل�سوفية	�أبي	
عبد	�هلل	حممد	بن	جابر	��أبي	عمر�	عثمان	بن	مرز�ق.	�يف	ق�سية	
معر�فة،	قام	�بن	�لفريد	يف	مرحلة	�لتجريد	�لفتتاحية	له	بدخول	
على	 �ملقطم	 ��ستمل	 كما	 �ديانه.	 باأحد	 �ل�سياحة	 �ممار�سة	 �جلبل	
موؤ�س�سات	دينية	خمتلفة،	��لتي	من	�ساأنها	توفري	بقاع	للممار�سات	
�لر�حانية.	بالإ�سافة	�إىل	�أن	�سو�حي	�ملقطم	�متدت	على	جو�نب	
�ل�سياغة،	حتى	 بالتبادل	يف	 ��لقر�فة	 �ملقطم	 ���ستخدم	 �لقر�فتني	
��لتي	 عينها،	 �لأغر��ص	 خمتلف	 لتحقيق	 مكانًا	 كان	 �ملقطم	 �إن	

متيزت	بها	�لقر�فة.

»الرباط« و»الزوايا« و»اخلانقاه« 
�سوف	�أح�سر	مالحظاتي	هنا	حول	»�لرباط«	�»�لز��يا«	�»�خلانقاه«،	
حيث	ُ�ِجدت	هذه	�ملوؤ�س�سات	�لثالث	يف	مدينة	�ملوتى.	كما	�أن	
كل	 تطرق	 عدم	 رغم	 منها	 �لعديد	 تنا�لت	 قد	 »�لزيارة«	 ن�سو�ص	
من	�بن	دقماق	�أ�	�ملقريزي	لها.	كما	�أن	ن�سو�ص	»�لزيارة«	تعك�ص	
�فًقا	 جيد	 ب�سكل	 �لثالث	 �ملوؤ�س�سات	 لهذه	 �لتاريخي	 �لتطور	

مل�ساعر	�لنا�ص	جتاهها.
�أ�لً،	فيما	يتعلق	»بالرباط«،	فالرباط	�لوحيد	�لذي	�رد	ذكره	يف	
»�مل�سباح«	 ُذِكر	يف	كل	من	 بينما	 ن�سر،	 �لفقيه	 رباط	 »�ملر�ِسد«	هو	
مر�ت؛	 ت�سع	 �»�لتحفة«	 مر�ت	 �أربع	 �»�لكو�كب«	 مر�ت،	 �أربع	
مكانًا	 كان	 ��لذي	 �خلو��ص«	 بنت	 »رباط	 �لتحفة	 �أ�رد	 حيث	
لالأر�مل	��لأيتام	�عقد	جمال�ص	�لعلم	��لوعظ	على	غر�ر	ممار�سات	
جانباك	 �لأمري	 رباط	 فاإن	 ذلك،	 على	 �عال�ة	 �ل�سوفية.	 �لُطرق	
�إعادة	 بعد	 �لكن	 �لفا�سل«	 »تربة	 با�سم	 �لأ�سل	 ُتعرف	يف	 كانت	
�لتحول	 �أدى	هذ�	 با�سمها	�حلايل.	�لقد	 بنائها	عدة	مر�ت	ُعرفت	
�إىل	عدة	حت�سينات	منها:	جتديد	 �إىل	»رباط«	 يف	�ل�سم	من	»تربة«	
�لرتبة	�تو�سيعها	��إعادة	طالئها	�تز�يدها	بحو�ص	�مقعد	��إ�سطبل	
�سهريج	 �كذلك	 باأعالها	 ُكتاب	 بناء	 مت	 كما	 �مي�سة.	 �مطبخ	
�حو�ص	ل�سقاية	�ملا�سية	��سبيل.	�مت	�أي�ًسا	�إعادة	بناء	�لبئر.	�ُ�ِجد	
ا	�حافظو	�لقر�آن	�مريد�ن	لل�سيخ	�فر��ص	 بها	�سيخ	�خم�سون	�سوفيًّ
�بو�ب...	�إلخ.	�من	�جلدير	بالذكر	�أن	�بن	�ل�سقيلي	)ت	672هـ/	
بهذه	 ُدِفنا	 قد	 �لأ�سغر	)ت	686هــ/	1287م(	 ��أخاه	 1273م(	

مماثلة	 �ملن�ساأة	 هذه	 تبد�	 هذه	 حمتوياتها	 �سوء	 �يف	 �أي�ًسا.	 �ملقربة	
�أن	تكون	ظهرت	يف	 للخانقاه	�لو�رد	ذكرها	لحًقا،	�من	�ملحتمل	

�لع�سر	�لأيوبي.
يف	 فقط	 ��حدة	 �إىل	 �لإ�سارة	 متت	 فلقد	 للز��ية	 بالن�سبة	 �أما	
ر�سالن	 �لرحمن	 عبد	 باأبي	 �خلا�سة	 تلك	 �هي	 �ملر�سد،	 كتاب	
�آخر	 منوذًجا	 »�مل�سباح«	 �أ�ساف	 �قد	 1176م(.	 571هـ/	 )ت	
�أن	 للمرء	 ميكن	 �أنه	 حتديًد�	 �أ�رد	 حيث	 �ثنتني؛	 بذلك	 لي�سبحا	
يجد	بز��ية	فخر	�لدين	�لفار�سي	�أ�سحابه	��أتباعه.	�أما	»�لكو�كب«	
فقد	�أفا�ص	يف	ذكرها؛	بحيث	��سل	عددها	�إىل	ثالث	ع�سرة	ز��ية	
�أي�ًسا	على	 �ملباين	 �حتوت	هذه	 ��لفقر�ء.	كما	 �ل�سوفيون	 يقطنها	
ز��ية	 �أكرث	من	خم�سني	 �لتحفة	 ي�سرد	 ��أخرًي�،	 �أ�سرحة	لالأ�لياء.	
مبا	يف	ذلك	تلك	�ملوجودة	خارج	�جلبانات	�يف	�ل�سحر�ء	��لتي	مل	
	منها	يف	�أية	م�سادر	�أخرى.		�ت�سري	زيادة	عدد	�لز��يا	 يرد	ذكر	�أيٍّ

هنا	�إىل	زيادة	�لبناء	��ملرجعيات	�ملكتوبة.	
�ميكن	در��سة	ما	ُكِتب	عن	هذه	�لز��يا	على	�لنحو	�لتايل:	يجب	
�أن	يخلف	�سيخ	�لز��ية	�ريًثا	له	بحيث	تكون	�لأ�لوية	ملن	هم	من	
ن�سله	�أ�	�أحد	�أتباعه.		�يف	هذ�	�ل�سياق	تعترب	عالقات	�لدم	ذ�ت	
�ل�سوفيني	 من	 �لعديد	 فاإن	 ذلك،	 على	 �عال�ة	 ق�سوى.	 �أهمية	
فمن	 �بالتايل،	 �لز��يا.	 هذه	 يقطنون	 كانو�	 ��ل�سيوخ	 ��لفقر�ء	
يف	 �خادميه	 �تالميذه	 �ل�سيخ	 �أقارب	 دفن	 يتم	 كان	 �أنه	 �ملحتمل	
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مقابر	متجا�رة	د�خل	�لز��ية،	�بالطبع	�ل�سيخ	نف�سه.	كما	�أنه	كان	
فقد	 عليه،	 �بناًء	 �ل�سيخ.	 تغيري	 ح�سب	 �لز��ية	 ��سم	 تغيري	 ميكن	
بع�سها	عبارة	عن	م�ساجد	 �لز��يا؛	حيث	كان	 بناء	 تنوعت	طرق	
مت	حتويلها	�إىل	ز��يا.	�كانت	�لز��يا	تظل	ن�سطة	طاملا	كان	�ساحبها	
�مريد�ه	يوؤد�ن	�ل�سعائر	�لدينية	فيها،	�لكن	يف	حالة	توقف	هذه	
�ل�سعائر	ت�سبح	جمرد	مقابر.	�مت	�لتعبري	عن	هذ�	�لو�قع	من	خالل	
ا	مقربة«.		�كان	 �لكلمات	�لتالية:	»مت	هجر	�لز��يا	��أ�سبحت	حاليًّ
كان	 �ل�سيوخ	 فاأحد	 �»�لرباط«،	 »�لز��يا«	 بني	 ���سح	 متييز	 هناك	
عا�ص	 �لقد	 �جلبانة.	 يف	 بالرباط	 ُدِفن	 �لكنه	 �رباط	 ز��ية	 ميتلك	
موؤ�س�سو	�لز��يا	بد�خلها	�أثناء	�لقرن	�ل�سابع	�لهجري/	�لثالث	ع�سر	
�مليالدي	كما	كان	يقوم	بع�ص	معلمي	�لز��يا	بالتدري�ص	يف	�أماكن	

�أُخرى	مثل	م�سجد	�بن	طولون.
�مل	 �ملر�ِسد.	 يف	 ذكر	 �أي	 عنها	 يرد	 فلم	 للخانقاه	 بالن�سبة	 �أما	
�سعيد	 خانقاه	 �أما	 �ل�سريف	 خانقاه	 ذكر	 �سوى	 �مل�سباح	 يف	 يرد	
�رد	 فلقد	 �ملوتى(	 مبدينة	 )�ملوجودة	 بقطمر	 �خانقاه	 �ل�سعد�ء	
ذكرهما	يف	�لكو�كب.	كما	ُذِكر	خم�سة	�آخر�ن	)�إحد�ها	موجودة	
مبدينة	�ملوتى(	يف	�لتحفة.	�باملقارنة	على	�سبيل	�ملثال	مع	�خلانقاه	
�ملذكورة	يف	خطط	�ملقريزي	-	حيث	�رد	يف	جزء	��حد	منه	21	
مثاًل	على	�خلانقاه،	يوجد	ت�سعة	منها	على	�لأقل	مبدينة	�ملوتى	-	
�لكن	 	.� قليل	جدًّ �لزيارة	 ن�سو�ص	 �ملذكورة	يف	 �خلانقاه	 فاإن	عدد	
�ثائق	 على	 معتاد�ن	 هم	 ملن	 بالن�سبة	 حُمرًي�	 �لأمر	 هذ�	 يبد�	 قد	
تف�سري	 �إذن	 ميكننا	 فكيف	 �لأخرى.	 �لتاريخية	 ��مل�سادر	 �لوقف	
حقيقة	�أن	ن�سو�ص	�لزيارة	مل	تورد	ِذكر	�خلانقاه	ب�سكل	كبري	على	
�ل�سفوة	من	 رعاية	 �خلانقاه	حتت	 كانت	 ما	 �د�ئًما	 �لز��يا؟	 عك�ص	
�أبناء	�لأ�سر	�ملالكة،	فكانو�	يغدقون	عليها	�أمو�ًل	كثرية	من	خالل	
دخل	�لوقف،	�يعمل	بها	�لكثري	من	�ل�سوفيني	بينما	كانت	�لز��يا	
تتمحور	حول	�ل�سيخ	��أتباعه	��لعاملني	�عائالتهم.	�كان	هدفهم	
�لأ�سمى	خالفة	�تقدير	�ملور�ث	�لعلمي	�أ�	�لن�سب	�ملمتد	لل�سيخ	
�لز��يا	 ظلت	 فقد	 �جلبانات	 لقاطني	 �بالن�سبة	 �لز��ية.	 موؤ�س�ص	
د�خل	 �لوجود	 نادرة	 كانت	 �خلانقاه	 �أن	 �مبا	 خا�سة.	 �أهمية	 حتمل	
�أبناء	�لطبقة	�حلاكمة،	 بال�سفوة	من	 �أكرث	�رتباًطا	 �جلبانات	�كانت	
يف	 �خلانقاه	 ذكر	 ندرة	 �أن	 كما	 كبرًي�.	 �هتماًما	 �لعامة	 يعرها	 فلم	
ن�سو�ص	�لزيارة	قد	توؤدي	بنا	�إىل	فر�سية	�أن	�لعامة	كانو�	يق�سد�ن	
من	 يت�سح	 كما	 للدعاء.	 �خلانقاه	 �لي�ص	 باجلبانات	 �مللحقة	 �لز��يا	
ذلك	�أي�ًسا	�لختالف	بني	ن�سو�ص	�لزيارة،	��لتي	كانت	تعك�ص	
رغبات	�ل�سعب	��ل�سجالت	�لتاريخية	�لتي	غالًبا	ما	تو�سح	�لوقائع	
ن�سو�ص	 �أن	 �أي�ًسا	 لالإحباط	 �ملثري	 �من	 �حلاكمة.	 بالأ�سر	 �ملرتبطة	
�لزيارة	ل	تخربنا	بالظر�ف	�لفعلية	ملمار�سات	�لتق�سف	د�خل	هذه	

�ملن�ساآت.	�بدًل	من	ذلك	يجب	علينا	�لبحث	عن	هذه	�لتفا�سيل	
يف	�ملذ�كر�ت	�ملفعمة	باحليوية	�لتي	خلفها	�لرحالة	�لعثمانيون.

مدينة املوتى كمركز جذب للت�صوف 
�قبل	�لتطرق	�إىل	�لعالقات	�مل�ساحية	�ملمثلة	يف	مدينة	�ملوتى،	
�أ�د	�أن	�أقوم	بتلخي�ص	منوذج	تطور	تربة	�ل�سوفية	)جبانة	�ل�سوفية(	

من	ن�سو�ص	�لزيارة.	
�خارج	باب	�لن�سر	مبيد�ن	�لقباق	مبنطقة	�ل�سحر�ء	�يف	�أعقاب	
عام	 يف	 �ملنطقة	 �إىل	 �لذهاب	 عن	 �لنا�سر	حممد	 �ل�سلطان	 توقف	
1323م،	�سرع	�لنا�ص	يف	ت�سييد	�ملباين	هناك.	�كان	�أ�ل	من	�سرع	
يف	�لبناء	هو	�لأمري	قر��سنقر	�لذي	�أن�ساأ	جبانته،	��سهريًجا	�م�سجًد�	
�أعالها.	�يليه	نظام	�لدين	�لذي	قام	ببناء	جبانة،	��سهريج	�أمامها،	
�إىل	 �أدى	 مما	 �حل�سينية	 ��سكان	 ��جلنود	 �لأمر�ء	 هذه	 عادته	 ��تبع	
تكد�ص	�لطريق.	�عقب	ذلك	ح�سل	�ل�سوفيون	باخلانقاه	�ل�ساحلية	
على	فد�نني	��أحاطوهما	ب�سور	�قامو�	بتحويلهما	�إىل	جبانة،	�أحلقو�	
بها	ركًنا	من	بناء	�لأمري	قر��سنقر	790هـ/	1388م.	�ترتب	على	
ذلك	تدفق	�لكثري	من	�لنا�ص	لزيارة	من	ُدِفنو�	هناك	�رغبتهم	يف	
�لدين	 �سم�ص	 �ل�سيخ	 ت�سلم	 �عندما	 �أي�ًسا.	 هناك	 دفنهم	 يتم	 �أن	
مقابل	 �ملال	 قبول	 بد�أ	يف	 �ل�ساحلية	 باخلانقاه	 �لأمور	 زمام	 �لباليل	
�إىل	دفن	عدد	 للنا�ص	بدفن	ذ�يهم	باجلبانة.	��أدى	ذلك	 �ل�سماح	
مكان	 �إىل	 �جلبانة	 �حتولت	 �لآثم،	 �ل�سلوك	 ذ�ي	 �لأ�سخا�ص	 من	
�ل�سحر�ء	 منطقة	 يف	 يكن	 �مل	 للت�سلية.	 �مكان	 �لن�ساء	 لتجمع	
بقعة	مماثلة	لهذه	�لرتبة	�لتي	��ستطاعت	جذب	�لعلماء	��ملحدثني	

��لأ�لياء.
�خلا�سة	 �لظر�ف	 معرفة	 ميكننا	 �لر��ية	 هذه	 �سوء	 �يف	
�ل�سوفيني	 دفن	 مت	 ��لتي	 �ل�سحر�ء،	 مبنطقة	 �ملوجودة	 باجلبانات	
ظل	 �لكن	 فيها.	 �لقاهرة	 بقلب	 �ملوجودة	 للخانقاه	 �ملنت�سبني	
�ملوتى	 للت�سوف	د�خل	مدينة	 �لدقيقة	 ��ملمار�سات	 �لعام	 �لو�سع	

مبهًما	بالن�سبة	لنا.
�لزيارة	عدة	مو�قع	جذ�بة	مبدينة	 �لوقت	ذ�ته	ت�سف	كتب	 �يف	
�ملوتى؛	حيث	تقع	مقابر	�لأ�لياء	��ل�سوفيني	حول	�ملن�ساآت	�ملتناثرة	
مثل	�لز��يا.	�يف	هذه	�ملو��سع	تت�سح	�لأن�سطة	�خلا�سة	بجماعات	
�تطور�تهم	 �لإن�سانية	 ��سبكتهم	 �ل�سوفيون(	 )خا�سة	 معينة	
�لزمنية.	�لقد	زخرت	ن�سو�ص	�لزيارة	بنتائج	�لتحقق	من	عالقات	
�لقر�بة	)�ملعلم/	��أتباعه(	�عدة	�سالت	�أخرى	ت�ستند	�إىل	�ملوطن	
�لأ�سلي		��لتي	مت	�حل�سول	عليها	من	خالل	ِعدة	م�سادر	�أخرى	
ا	 تف�سيليًّ ت�سوًر�	 ن�سع	 مما	جعلنا	 بال�سوفيني(	 �خلا�سة	 �ل�سري	 )مثل	
للعالقات	�لإن�سانية	�ملمتدة	د�خل	مدينة	�ملوتى.	�من	ثم،	فاإنني	
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�هما:	 �جلذ�بة	 �ملناطق	 هذه	 �سمن	 من	 منطقتني	 �أتنا�ل	 �سوف	
�ملنطقة	�ملحيطة	بز��ية	�سفي	�لدين	��لُربع	�ملمتد	من	�أبي	�ل�سعود	

مر�ًر�	بالوقفية	�حتى	�بن	عطاء	�هلل.	
�لدين	 �سفي	 ز��ية	 ُقفل	 �بن	 ز��ية	 منطقة	 �أ�ًل	 نتنا�ل	 ��سوف	
�ملجا�رة	لها	كاأ�ل	مثال	ملمو�ص.	�فيما	يتعلق	بهذه	�ملنطقة	يحتوي	
ما	كتبه	�بن	�لنا�سخ	يف	نهاية	�لقرن	�ل�سابع	�لهجري/	�لثالث	ع�سر	
قلياًل	 �أعر�ص	 ف�سوف	 لذلك	 للمنطقة.	 ذكر	 �أ�ل	 على	 �مليالدي	
عن	هذ�	�لو�سف	على	�أن	�أتنا�لها	�سمن	جمموعة	من	�ملعلومات	
�ملقارنة	�ملاأخوذة	من	ن�سو�ص	�لزيارة.	فوفًقا	لبن	�لنا�سخ	قد	ُ�ِجد	
بربع	�ل�سامية		بجبانة	�لُكربة:	ز��ية	)�أ(		�أبي	�حل�سن	علي	�بن	ُقفل،	
حيث	ُدفن	بد�خل	�لقرب	�ثنني	من	�أبنائه،	�يليها	)باجلهة	�لغربية	من	
�لز��ية	�فقاً	ملا	�رد	بالتحفة(	)ب(	قرب	كل	من	�أبي	قا�سم	�ملر�غي	
�)باجلهة	�جلنوبية	من	�لز��ية	�فًقا	ملا	�رد	بالتحفة(،	�كذلك	)ج(	
�أي�ًسا	ز��ية	)د(	�سفي	 �لنعمان،	�يوجد	 �أبي	عبد	�هلل	حممد	�بن	
�لت�سكيل	 من	خالل	 لنا	 يت�سح	 لذلك	 �ملن�سور.	 �أبي	 بن	 �لدين	
�مل�ساحي	�جود	عدد	من	�ملقابر	��جلبانات	�ملتجا�رة	بني	كل	ز��ية	

��لأخرى.
�فيما	يلي	عر�ص	للبيانات	�خلا�سة	بالأ�سخا�ص	�ملدفونني	هناك:	
يتحلى	 1161-1250م(	 )556-647هـ/	 ز�هًد�	 )�أ(	 كان	 فلقد	
�أما	 مريديه.	 بتدريب	 ���ستهر	 ��ملكا�سفة	 ��لِفر��سة	 �لولية	 بنور	
1285م،	 683هـ/	 عام	 �تويف	 �لآخر	 هو	 ز�هًد�	 كان	 فلقد	 )ب(	
ب�سد�قة	 حظي	 �لقد	 �لت�سوف.	 عن	 متميًز�	 تر�ًثا	 �ر�ءه	 خُملًفا	
�أعلى	 )�هي	 »�لقطبانية«	 مرتبة	 �إىل	 ��سل	 �إنه	 �قيل	 �ل�سباغ،	 �بن	
درجات	�لولية(.	�أما	)ج(	)ت	683هـ/	1284م(	فلقد	قام	ببناء	
��ستهر	 �لقد	 )�أ(.	 �أتباع	 �أحد	 �كان	 �أماكن	خمتلفة	 يف	 ِعدة	 ز��يا	
)د(	بكتابة	�لر�سالة	�ميكن	تتبع	ن�سبه	�إىل	�أبي	مدّين	مر�ًر�	باحلر�ر	
قد	 �لأربعة	 �لأ�سخا�ص	 هوؤلء	 �إن	 �لقول	 �ميكن	 ��لأندل�سي.	

تو�جد��	يف	�آن	��حد.	
�لبع�ص،	 ببع�سهم	 �لأ�سخا�ص	 هوؤلء	 لعالقات	 بالن�سبة	 �أما	
فاملعلومات	�ل�سالفة	غري	كافية.	لذلك	�إذ�	�أردنا	�إعادة	�لنظر	فيها	مع	
ف�سوف	 �ل�سوفيني	 �سري	 من	 �أخرى	 �ر��يات	 معلومات	 ��ستخد�م	
تظهر	�أبعاد	�أخرى.	�من	غري	�ملعقول	�أن	تكون	تلك	�لز��يا	متجا�رة	
بهذ�	�ل�سكل	�متناف�سة	يف	�لوقت	ذ�ته.	�بناًء	عليه،	ف�سوف	�أتطرق	

�إىل	�لعالقات	بينهم	من	خالل	ثالث	نقاط.
تتعلق	�لنقطة	�لأ�ىل	مبالكي	�لز��ية:	)�أ(	�أبي	�حل�سن	علي	�بن	
ُقفل	�)د(	�سفي	�لدين	بن	�ملن�سور.	فلقد	خ�س�ص	�سفحات	يف	
�عتبار	 تفا�سيل	كثرية	عن	حياته.	�ميكن	 به	 ��أ�رد	 )�أ(	 كتابه	عن	
ذلك	عالمة	للتوقري	�أ�	�لحرت�م.	��إذ�	�أخذنا	يف	�لعتبار	�أن	)د(	
�سفي	�لدين	كان	�سديًقا	لبن	�ل�سباغ؛	�أحد	�أتباع	�ل�ساطبي،	��أن	

�خلا�سة	 بالز��ية	 �سيًفا	 	 حلَّ قد	 �ل�سهري	 �ملت�سوف	 �هلل	 عطاء	 �بن	
�ل�ساذيل.	�على	 �إىل	 ينت�سبون	 �إنهم	جميًعا	 �لقول	 فيمكن	 بـ	)د(	
مذكور	 هو	 كما	 دمياط	 يف	 ُ�ِلد	 قد	 ُقفل	 �بن	 )�أ(	 �أن	 من	 �لرغم	
�ملهدية	 �إىل	 �أ�سوله	 ترجع	 )�أي	 مهد��ي	 باأنه	 �علًما	 �مل�سباح،	 يف	
من	 �لبع�ص	 ببع�سهما	 �رتبطا	 قد	 �)د(	 )�أ(	 من	 كل	 فاإن	 بتون�ص(	

حيث	�لن�سب	�لفكري.	
مقربتي	)ب(	 بني	 �لر�بطة	 على	 �ل�سوء	 باإلقاء	 �أقوم	 �سوف	 ثانًيا،	
�ململوكة	للمر�غي	�)ج(	�ململوكة	لبن	�لنعمان		��ملجا�رتني	للز��يتني	
خ�س�ص	 �لقد	 �لدين.	 �سفي	 �)د(	 ُقفل	 �بن	 )�أ(	 لـ	 �ململوكتني	
�لكتاب	 لهذ�	 ��فًقا	 باأكمله	عن	)ب(.	 بابًا	 كتابه	 �لدين	يف	 �سفي	
عاًما. �لأربعني	 جتا�زت	 ملدة	 كالأ�سقاء	 قوية	 كانت	عالقتهما	 	فلقد	
	�على	�لرغم	من	�أنه	قد	ُ�ِلد	ب�سعيد	م�سر	فاإن	در��سته	حتت	�إ�سر�ف	
لهذه	 ��فًقا	 بال�ساذيل.	 )ب(	 ربط	 �ملمكن	 من	 جعلت	 �ل�سباغ	
�لظر�ف	فاإنه	ميكن	�لقول	بوجود	عالقة	متناغمة	بني	)�أ(	�بن	قفل	
�)د(	�سفي	�لدين.	�أما	عند	در��سة	��سع	)ج(	�بن	�لنعمان	فيت�سح	
�جود	تر�بط	�أكرب.	فلقد	تلقى	�بن	�لنعمان	�خِلرقة	)�لزي	�ل�سويف(	من	
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)�أ(	�بن	ُقفل	�تاأثر	به	ب�سكل	كبري.	كما	�أنه	يقتب�ص	�ملعلومات	ب�سكل	
مبا�سر	من	كتاب	)�أ(	م�سباح	�لظالم.	�من	ناحية	�أخرى	فلقد	تعرف	
�بن	�لنعمان	ب�سكل	�سخ�سي	على	�ل�ساذيل	�كان	من	�أ�سل	مغربي	
هو	�لآخر	بل	�قام	�أي�ًسا	مبنح	�خِلرقة	ل�سرف	�لدين	�لأخ	�لأ�سغر	لبن	
عطاء	�هلل	)�ل�ساذيل(.	�من	ثم،	فاإن	)ج(	ينت�سب	هو	�لآخر	لل�ساذيل	
�قد	قربته	هذه	�لتفا�سيل	من	)د(	�سفي	�لدين	�أي�ًسا.	�تاأكيًد�	على	
ذلك	فاإن	)ج(	ي�سري	�إىل	ح�سوله	على	هذه	�ملعلومات	من	م�سدرها	

�لأ�سلي	)د(	يف	كتابه	�ل�سابق	ذكره.
ثالًثا،	يت�سح	من	خالل	ما	تنا�لناه	�أن	�لن�سب	�إىل	�ل�ساذيل	قد	
ظهر	بكرثة	يف	خمتلف	�ملر�حل	يف	هذه	�لعالقات	م�سكاًل	عالقة	
�سخ�سية	رئي�سية.	�يجب	هنا	�إ�سافة	�أن	)د(	�سفي	�لدين	قد	�أ�سار	
�أبي	مدّين.		 �إىل	 ا	 �ل�ساذيل	يف	كتابه	��نت�سب	كل	منهما	فكريًّ �إىل	
�ملهد��ي	 �لعزيز	 عبد	 هو	 مدّين	 �أبي	 �أتباع	 �أهم	 �أحد	 من	 �أن	 كما	
�لآخر	 هو	 �لأ�سل	 �ملهد��ي	 �لقفل	 �بن	 )�أ(	 بـ	 ربطه	 ميكن	 �لذي	
�أن	يكون	عبد	�ملح�سن	 �أي�ًسا	 �مل�سباح.	�ميكن	 كما	هو	مذكور	يف	
هو	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 يف	 قفل	 �بن	 )�أ(	 عن	 �لذي	حتدث	 �ملهد��ي	

نف�سه	عبد	�لعزيز	�ملهد��ي	.
�ملذكورة	 �لدفن	 مو�قع	 حالة	 تتبعنا	 �إذ�	 ذلك،	 �إىل	 �بالإ�سافة	
�لعتبار	 يف	 �لأخذ	 مع	 �لزمني	 للتطور	 �فًقا	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 يف	
�ملعلومات	 فاإن	 �لزيارة،	 ن�سو�ص	 فيه	 ُكِتبت	 �لذي	 �لزمني	 �حليز	
خا�سة	 �لتحفة	 من	 �لر�بع	 �لزيارة	 ن�ص	 يف	 ��سعها	 ميكن	 �لتالية	
ًيف	عمليات	�لدفن	�ملتتالية	�ممار�سات	�لُطرق.	�أي	�أن	ن�سل	)ب(	
يف	 ُدِفن	 قد	 يكون	 �أن	 ميكن	 1409م(	 811هـ/	 )ت	 �ملر�غي	
ُدفن	 حيث	 �لنعمان؛	 �بن	 )ج(	 تربة	 �كذلك	 جده	 مقربة	 نف�ص	
��سهاب	 1313م(	 712هـ/	 )ت	 �لده	 مثل	 �أحفاده	 من	 �لعديد	
تربة	)د(	 ُدِفن	يف	 �لنعماين	)ت	852هـ/	1449م(.	كما	 �لدين	
��ملتوفى	 �أحمد	 �لدين	 )�سهاب	 �أحفاده	 �أحد	 ��بن	 �لدين	 �سفي	
يف	739هـ/	1338-1339م(	�خادمه	تقي	�لدين	�أبي	بكر	)ت	
ظل	 �أحمد	 �لدين	 �سهاب	 �إ�سر�ف	 �حتت	 720هـ/1320م(.	

�ل�سوفيون	ميار�سون	�لذكر	كما	�أ�س�سه	�سفي	�لدين.	
�كما	يت�سح	لنا	فقد	ت�سعبت	�لعالقات	�لإن�سانية	�لقوية	لت�سكل	
مثل	 �لتق�سفية،	 �ملمار�سات	 �إىل	 ترتكز	 كبرية	 �سوفية	 جمموعات	
�لتاريخية	 �لأدلة	 على	 هنا	 ذكره	 �لو�رد	 �لرت�بط	 �يعتمد	 �لذكر.	
�لتي	مت	�حل�سول	عليها	من	خالل	مو�قع	�لدفن	��لز��يا.	�كذلك	
من	 بني	 �لإن�ساين	 �لرت�بط	 بو�سوح	 يعك�ص	 �ملكاين	 �لرتتيب	 فاإن	

عا�سو�	يف	هذ�	�ملكان.	
�إىل	 كبري	 ب�سكل	 ت�ستند	 �لتي	 �لثانية	 �حلالة	 �إىل	 �لآن	 �ننتقل	
�لتحفة	 كتاب	 من	 �ملعلومات	 بع�ص	 �إ�سافة	 مع	 �لكو�كب	 كتاب	
مع	 �لربع	 هذ�	 �مياثل	 �ل�سعود.	 �أبي	 من	 يبد�أ	 �لذي	 �لربع	 حول	

�ملنطقة	�ملمتدة	عند	طرف	جبل	�ملقطم	�متثل	�حلد	�جلنوبي	لز�ئري	
هذه	�ملنطقة.	

�تعد	�أ�ل	تربة	)�أ�	ز��ية(	ملك	لأبي	طالب،	�هو	�سقيق	�ل�سيخ	
��لعبادة،	 �لزهد	 طريقة	 يف	 �سقيقه	 َخَلَف	 ��لذي	 �ل�سعود،	 �أبي	
يقع	 �لرتبة	 نف�ص	 بو�بة	 �على	 �أخيه.	 لف�سائل	 متجيده	 عنه	 �ُعرف	
�أبي	�لعبا�ص	�لقر�باغي	�لذي	�ن�سغل	بالت�سوف	�جمع	حوله	 قرب	
�لكثري	من	مريدي	طريقته.	�لقد	عا�ص	بز��يته	يف	�لقاهرة،	حيث	
قام	بتدريب	مريديه.	�لقد	تنباأ	�أي�ًسا	باأن	خليفته	�سياأتي	من	�لعر�ق،	
�لدين	 �جيه	 قرب	 يقع	 مدفنه	 �بجو�ر	 بالفعل.	 حتقق	 �لذي	 �لأمر	
�أ�	690هـ/	1291م(	 �لبار�نبايل	)ت	670هـ/	1271-1272م	
�لفقيه	 ُيدعى	 كان	 ذ�ته	 �لوقت	 يف	 لكنه	 �ل�سريفية،	 مدر�سة	 �إمام	

��ل�سويف	��لز�هد،	�قد	ظل	يف	عزلة	حتى	��فته	�ملنيه.	
بن	 �لبا�سر	 �لعبا�ص	 لأبي	 فكان	 �لز��ية(	 )�أ�	 �لثانية	 �لرتبة	 �أما	
غز�لة،	حيث	ُدِفن	بها	عدد	من	�لعلماء	��لأ�لياء.	�لقد	متت	�لإ�سارة	
�لقد�ة	 �لتالية:	 بالألقاب	 ��لكو�كب	 �لتحفة	 من	 كل	 يف	 �إليه	
��لقطب.	 �حلقيقة	 �موؤذن	 �لطريقة	 ��سيخ	 باأدبه	 �ملريدين	 �ُمربي	
�لقد	كان	�أحد	تالمذة	�أبي	�أحمد	�لأندل�سي	�لذي	�لتحق	بالطرق	
�ل�سوفية	على	يد	�ل�سويف	�ملغربي	�ل�سهري	�أبي	مدين.	�لقد	كان	هو	
�لآخر	من	�ملغرب	�كان	كفيًفا	�لديه	�لعديد	من	�لكر�مات.	كما	
�أن	طريقته	مار�ست	�لتجرد	)�أي	نكر�ن	�لذ�ت(	��لتق�سف	��تباع	
نظام	غذ�ئي	قا�ٍص	مل	يكن	يحتوي	�سوى	على	�لقر�قي�ص	��لليمون	
�ململح،	مما	جعل	ع�سرة	من	�لفقر�ء	يلجاأ�ن	�إىل	ز��ية	�أبي	�ل�سعود	ملا	
��ستهرت	به	من	جودة	�لطعام.	�لكنهم	�جد��	�أن	هناك	�أي�ًسا	ُتقدم	
قد	 �بن	غز�لة	 باأن	 ليتفاجئو�	 فرجعو�	خائبني	 ��لليمون	 �لقر�قي�ص	
تنباأ	بالأمر	كله.	�من	هنا	تت�سح	�لر�بطة	�لر�حانية	�لقوية	بني	�بن	
�لز��يا	 �أ�سحاب	 �لتو��سل	بني	 فاإن	 غز�لة	��أبي	�ل�سعود.	�كذلك	
مل	يكن	حمد�ًد�	فلقد	�أ�ساف	�سفي	�لدين	تعليًقا	يفيد	برغبة	�يل	

يف	دفن	ز�جته	�إىل	جو�ره.	
�ُدفن	يف	هذه	�لرتبة	�أي�ًسا	عدد	من	�لأ�لياء	�خد�م	�بن	غز�له	
�ل�سنافريي	 علي	 بن	 يحيى	 �سهرة	 �أكرثهم	 كان	 حيث	 ��أحفاده؛	
ذ�	جذبة	 �سويف	 �أنه	 عنه	 ُعِرف	 ��لذي	 1274م(،	 672هـ/	 )ت	
�لقد	 �لقطبانية.	 مقام	 �إىل	 �إنه	��سل	 �أي�ًسا	 �قيل	 ربانية(	 )�أ�	 	�إلهية	
�إليه	 ُتر�سل	 فكانت	 �لكر�مات،	 من	 �لكثري	 ��أظهر	 �ليته	 تاأكدت	

�لنذ�ر	من	�ليمن	�جذبت	�سمعته	�لعديد	من	رفقائه.	
قائمة	حتى	 تز�ل	 �لتي	ل	 �لز��ية	 �أ�	 )�مل�سهد	 �لثالثة	 �لرتبة	 �أما	
�لو�سطي	 �لأ�سعر	 �أبي	 �بن	 �ل�سعود	 �أبي	 لل�سيخ	 فهي	 �لآن(	
)ت	644هـ/	1247م(	�حاز	على	مكانة	�لقطب.	��فًقا	لكتابي	
�لكو�كب	��لتحفة	فلقد	دخل	�إىل	�ل�سوفية	عن	طريق	�أحمد	بن	
�لرفاعي	-	�لأمر	�لذي	يكاد	يكون	م�ستحياًل	-	�كان	على	عالقة	
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�سد�قة	حميمة	باحلر�ر.	�بعد	فرتة	من	�لعزلة	ح�سل	على	�لفتح،	
قاعدة	 �هلل	 �لآخرة،	�جعل	من	ذكر	 ��أحو�ل	 �مللكوت	 �أحو�ل	 ثم	
لنف�سه،	�يقال	�إن	هذ�	�لنوع	من	�لذكر	معر�ف	لعدد	من	�ملوؤمنني	
باخل�سر،	�رعى	مريديه،	�متكن	 �لتقى	 �أنه	 بلد�ن	خمتلفة.	كما	 يف	
�ل�سر	 �أي�ًسا	 �جاءه	 �ملحمدي.	 ��لفتح	 �ل�سوفية	 �حلقيقة	 �إتقان	 من	

�لأحمدي،	��أدى	به	�إىل	مقام	�لقطبانية.
�بجانب	هذه	�لرتبة	ُدِفنت	ز�جة	�لقر�باغي	باأ�ل	مقربة،	�يليها	
�أبي	 خليفتا	 منهم	 بالقرب	 ُدفن	 كما	 �حفيدته.	 �بنه	 �ز�جة	 �بنه	
�ل�سعود	��أبنائهما	��ثنني	من	خادميه.	�هذ�	يدلل	بقوة	على	�أهمية	
�إد�رة	�لعائلة	للرتبة	�أ�	�لز��ية.	�يف	�جلانب	�ل�سرقي	�أمام	�لز��ية	تقع	
تربة	�أبي	طرطور	�لذي	كان	على	عالقة	�أخوية	قوية	مع	�أبي	�ل�سعود.	
�هناك	تربة	�أخرى	تقع	يف	جنوب	ز��ية	�أبي	�ل�سعود،	حيث	ُدِفن	
�أبو	عبد	�هلل	حممد	�فاء	�ل�ساذيل	�خادماه.	�لقد	ُذِكر	يف	�لتحفة	�أن	
�فاء	قد	��سُتِهر	بالكر�مات	��لأهو�ل	�جماعة	من	�لأتباع	�ملنت�سبني	
�إليه.	�لقد	ُدِفن	معه	�لد�ه	علي	��أحمد،	�كذلك	�لد�	�أحمد	��أحد	
�أتباع	علي.	�من	هنا	ميكننا	ر�ؤية	�لتطور	�ملتتابع	للجبانات	��جود	

�جلماعات	�لإن�سانية	�ملرتبطة	بهم.	
�تقع	�أي�ًسا	�خلانقاه	�خلا�سة	ببقطمر	يف	�لربع	�ذلك	على	�لرغم	من	
�أن	�لإ�سارة	�إىل	�خلانقاه	يف	ن�سو�ص	�لزيارة	كانت	��ستثنائية.	�لقد	
ُدِفن	هناك	عدد	من	�لعلماء	��ل�سوفيني،	خا�سًة	�سيوخ	�خلانقاه.	
�هلل،	 عطاء	 لبن	 �لفرعي(	 )�لقطاع	 �ُسقة	 �إىل	 ن�سل	 ��أخرًي�،	
جمرة	 �أبي	 �بن	 �أ�لهم	 �كان	 �لأ�لياء.	 من	 عدد	 دفن	 مت	 حيث	
)ت	699هـ/1300م(،	��لذي	عا�ص	د�خل	مدينة	�لقاهرة،	�قد	
ُعِرفت	ز��يته	�أثناء	كتابة	�لكو�كب.	�لقد	�سمت	�لرتبة	رفات	�بنته	
��أكرث	من	خم�سة	ع�سر	متوفى،	كان	من	بينهم	ُق�ساة	�حمت�سبون	
�كذلك	�ملنت�سبون	�إىل	�ملذهب	�ملالكي.	�يت�سح	من	ذلك	كيفية	
كان	 ��إن	 حتى	 �جلبانة،	 لتكوين	 بعينه	 ت�سريعي	 مذهب	 م�ساهمة	
�ملعرفية.	 ��لأن�ساب	 �لأ�سلية	 �لأماكن	 �بني	 بينها	 ت�سارب	 هناك	
��فًقا	للمعلومات	�لو�ردة	بالتحفة	فلقد	ُدِفن	�سم�ص	�لدين	حفيد	
�بن	جمرة	)ت	800هـ/	1397-1398م(	يف	هذ�	�ملكان،	حيث	
�لأ�سليني.	 �لقر�فة	 قاطني	 من	 �كان	 �لعدل	 بد�ر	 مفتًيا	 عمل	
�كذلك	فاإن	�بنه	بدر	�لدين	حممد	كان	من	�ل�سخ�سيات	�لهامة	
�أي�ًسا	�لقا�سي	�سياء	 يف	�ملذهب	�ملالكي،	كما	ُ�ِجد	بهذه	�ملنطقة	
�لدين	�لق�ستالين،	��أحد	�أحفاد	�أبي	�حل�سن	�ل�ساذيل	نف�سه.

بن	 �هو	حممد	 �ل�سوفيني،	 �أحد	 تربة	 �أي�ًسا	 باجلو�ر	 يوجد	 كما	
�أبي	�حل�سن	 �إىل	 ن�سبه	 ��سُتِهر	بعدة	كر�مات،	�يرجع	 �للبان	�لذي	
�ل�ساذيل	من	خالل	�أبي	�لعبا�ص	�ملر�سي.	�يقع	بجو�ر	تربته	مبا�سرًة	
تربة	ح�سني	�ل�ساذيل،	�يليهما	تربة	�ملغاربة	�لتي	ُعِرفت	�أي�ًسا	برتبة	
كتاب	 �موؤلف	 �بن	جمرة	 �أتباع	 �أحد	 �هو	 �حلاج،	 ��بن	 �ل�ساذلية	

�يحدد	 �ملغربي.	 �لقا�سم	 �أبي	 بجو�ر	 هناك	 ُدِفن	 حيث	 �ملدخل،	
	 كلٌّ يكون	 بحيث	 ��أتباعه؛	 �ل�سيخ	 بني	 عالقات	 ثماين	 �لتحفة	
�لدين	 �سفي	 كان	 هوؤلء	 �سمن	 �من	 »عارف«	 �أ�	 »قطب«	 منهم	

�لتون�سي.
�بن	عطاء	�هلل	 تنتهي	عند	حو�ص	 �لزيارة	 �كانت	حد�د	منطقة	
�ملر�سي،	 من	خالل	 �لعطار	 �لرحمن	 عبد	 �إىل	 ن�سبه	 يرجع	 �لذي	
كان	 ما	 �د�ئًما	 م�سي�ص.	 �بن	 �ل�سالم	 �عبد	 �ل�ساذيل	 �حل�سن	 �أبو	
مثل	 ��لعلماء؛	 �ل�سوفيني	 من	 عدد	 �حلو�ص	 هذ�	 د�خل	 يحت�سد	
��سم�ص	 �هلل	 عطاء	 �بن	 �بنة	 ز�ج	 �ملغربي	 �لدين	 �لقا�سي	حميي	
حممد	 �هلل	 عبد	 �أبو	 يكون	 �أن	 �ميكن	 ��لديه.	 �لزر�ك�سي	 �لدين	
�ل�سوي�سي	�مل�سار	�إليه	يف	هذه	�ملنطقة	يف	كتاب	�لتحفة،	�أحد	�سيوخ	

�ل�سخا�ي	موؤلف	�لتحفة.
�كما	ر�أينا	فاإن	ثاين	�لأماكن	�لهامة	يتكون	من	�سبكة	كبرية	من	
	)�أ�	�ملغاربة(		حيث	يرت�بطون	 �لعالقات	�لإن�سانية	بني	�ل�ساذلية	
من	خالل	�لن�سب	�ي�سغلون	حيًز�	بعينه.	�مما	�سبق	ميكننا	�لقول	
�إن	�إعادة	ت�سمية	�لز��ية	ب�سبب	تغري	مالكها	�أ�	�لعائالت	�أ�	�ملعارف	
�أ�	�خلادمني	�ملدفونني	هناك	قد	�ساهم	يف	ت�سكيل	ت�سميم	�جلبانة.	
�ل�سيوخ،	 يوؤديها	 بالت�سوف	 تتعلق	 ممار�سات	 �أي�ًسا	 ُ�جدت	 كما	
ز	عدد	�ملقابر	�فًقا	للمذهب	�أ�	�ملن�ساأ	�أي�ًسا،	ِعلًما	باأن	 �كذلك	تركَّ
�جلبانة	قد	�أن�ساأها	�ل�سوفيون	�عا�سو�	بها،	فقد	ُدِفن	بها	�لعديد	من	
�أ�	حكومية	هامة.	كما	 �لتي	�سغلت	منا�سب	دينية	 �ل�سخ�سيات	
�لتحفة	��لكو�كب	 �ملقارنات	�ملوجودة	يف	كل	من	 �أنه	من	خالل	
�ملدفونني	 ��أن�ساب	 �جلبانات	 تطور	 مر�حل	 ��ستك�ساف	 ��ستطعنا	
بالقر�فات،	 �نخفا�ًسا	 �أكرث	�حلو�ف	 �لثاين	على	 �لربع	 �يقع	 هناك.	
�ميكن	�لقول	�إن	هذه	�ملنطقة	كانت	جمرد	حد	خارجي	�متد	�سريًعا	

كموقع	للدفن	�مكان	ملمار�سة	�لزهد	��لتق�سف.

اخلامتة
�أقوم	 بدًل	من	تلخي�ص	ما	مت	تنا�له	يف	�ملناق�سة	�ل�سالفة	ف�سوف	
بطرح	تعليق	يرتكز	على	ثالث	نقاط؛	حيث	تتنا�ل	�لنقطة	�لأ�ىل	
�لعالقة	بني	ممار�سة	زيارة	�لقبور	��لت�سوف.	فقد	كان	�أحد	�أكرث	�أهم	
ن�سو�ص	 �قد	جاءت	 �لدعاء.	 �إجابة	 هو	 �ملوتى	 مدينة	 ز�ئري	 ماآرب	
�لزيارة	يف	هذه	�ملو�قف	لت�سور	د�رة		�سلوك	�لز�ئر،	��لتي	تبد�أ	بقيامه	
بالدعاء	�أمام	قرب	�أحد	�لأ�لياء	�لذي	يقوم	بد�ره	بتقدمي	�سفاعته	�إىل	
�هلل	نيابة	عنه،	�بالتايل	يتقبل	�هلل	دعاء	�لز�ئر	�ت�سرعه.	�مل	�أجد	يف	
	من	كتب	�لرت�ث	�لإ�سالمي	ما	ي�سري	�إىل	�أن	�ملوتى	من	�لأ�لياء	 �أيٍّ
يقومون	بتحقيق	�لأدعية	باأنف�سهم	د�ن	تدخل	من	�هلل	عز	�جل.	�ل	
ميكن	��ستثناء	�هلل	من	هذه	�لد�رة؛	حيث	�إن	ذلك	�سيعد	�إخالًل	

بجوهر	�لعقيدة	�لإ�سالمية	كديانة	قائمة	على	�لتوحيد.



لقد	قمت	فيما	�سبق	بتحليل	خطو�ت	حتقيق	�لدعاء	بالتف�سيل،	
�أن	�أحد	 �إنه	يجدر	�لإ�سارة	�إىل	 �إل	 �إليها	ثانيًة	هنا.	 �أتطرق	 لذ�	لن	
�لحتمالت	�لتي	تقول	�إن	�إجابة	�لدعاء	من	خالل	�ل�سفاعة	قد	
ز�ئري	 لقيام	 نظًر�	 �إنه	 �لقول	 �لت�سوف.	�هل	ميكن	 بانت�سار	 �رتبط	
يرجون	 �لذين	 �لأ�لياء	 �أ�لئك	 �سور	 با�ستح�سار	 �لأ�سرحة	 هذه	
�ل�سوفيني؟	 �أ�لئك	 تقدي�ص	 �إىل	 �أدى	 قد	 �أذهانهم	 يف	 �سفاعتهم	
�ل�ست	�أنا	�لذي	�أ�ؤكد	�أن	فكرة	�إجابة	�لدعاء	يف	حد	ذ�تها	مقت�سرة	
على	�أتباع	�لت�سوف،	�لكن	زيادة	�لحرت�م	��لتبجيل	جتاه	بع�ص	
يوؤدي	 قد	 �هذ�	 �لفكرة،	 هذه	 �نت�سار	 على	 ��ستند	 �لأ�سخا�ص	
تكوين	 ��أن	 قوة	كبرية،	 مار�سو�	 قد	 �ل�سوفيني	 �أن	 فكرة	 �إىل	ظهور	
به.	 يحتذى	 منوذًجا	 �كونهم	 ذكر�هم	 �إىل	 ��ستند	 قد	 �جلماعات	
�يف	هذ�	�ل�سياق	ميكن	�لقول	�إن	هناك	تقاربًا	بني	ن�سو�ص	�لزيارة	
�إعجاب	 طريقة	 تكون	 �أن	 ميكن	 �لت�سوف	 �سياق	 �يف	 ��لت�سوف.	
�تقديرهم	 �فاته	 بعد	 حتى	 له	 �تبجيلهم	 ب�سيخهم	 �ل�سوفيني	
لل�سالت	�لتي	تربطهم	به	قد	�أثرت	على	�ملجتمع	يف	نطاق	���سع	

��أدت	�إىل	ر��ج	ممار�سات	�لزيارة.	
�عال�ة	على	ذلك،	فاإنه	يفرت�ص	�أن	خالل	زيارة	مدينة	�ملوتى	�ما	
	من	�ملن�ساآت	 حولها		كانت	تتاح	للز�ئرين	فر�سة	زيارة	�لز��يا		�أ�	�أيٍّ
�أ�سارت	 فقد	 لذلك	 �ل�سوفيني.	 �أن�سطة	 على	 ��لتعرف	 �لأخرى	
ن�سو�ص	�لزيارة	�إىل	مو�قع	�لز��يا	لهذ�	�ل�سبب.	فنجد	على	�سبيل	
�ملثال	�أن	�أثناء	زيارته	للقر�فة	عام	1704م	�جد	�لنابل�سي	ح�سرة	
)جل�سة	�سوفية(	منعقدة	يف	جبانة	�بن	�لفريد.	�لقد	كانت	�مل�ساحة	

�لو��سعة	ملدينة	�ملوتى	هي	�لتي	�أتاحت	مثل	هذه	�ملنا�سبات.
ثانًيا،	عندما	نعيد	�لنظر	يف	�لعالقة	بني	كتب	�لزيارة	��لت�سوف	جند	
�أن	مقدمات	ن�سو�ص	�لزيارة	قد	�حتوت	على	تقدير	�أقل	لل�سخ�سيات	
�ل�سوفية	مقارنًة	بال�سحابة	��لتابعني.	�من	ثم،	يجب	�أل	نقع	يف	فخ	
تكر�ر	�لن�سو�ص	�ملتعلقة	بال�سوفيني	يف	كتب	�لزيارة،	�ذلك	على	
�لأجز�ء	 من	 �ملقال	 هذ�	 يف	 حذري	 �أخذت	 قد	 �أنني	 من	 �لرغم	

�خلا�سة	بال�سوفيني	��أ��سحتها	يف	ظل	�ل�سياق	�لذي	نتنا�له.	
�ل�سوفية	 �ل�سخ�سيات	 من	 �لعديد	 �أن	 نوؤكد	 ذ�ته	 �لوقت	 �يف	
�لهامة	قد	ُذِكرت	يف	ن�سو�ص	�لزيارة.	فهناك	فقر�ت	ت�سرد	�ل�سري	
�خلا�سة	بذي	�لنون	��بن	�لفريد	�أ�	�ل�ساكر�ن	مل	تقل	يف	طولها	�أ�	
حمتوياتها	عن	�ل�سري	�لأخرى.	كما	�أن	كل	ن�سو�ص	�لزيارة	حتتوي	
على	�سخ�سيات	تو�سح	�لهدف	�ل�سامي	من	�لت�سوف،	�كان	ذلك	
�إن	 �لقول	 ميكن	 �ل�سياق	 هذ�	 �يف	 �حلو�ر.	 خالل	 من	 �أحيانًا	 يتم	
�لت�سوف	 تنويرية	حول	 ِعدة	عنا�سر	 �لزيارة	حتتوي	على	 ن�سو�ص	
حتى	��إن	كان	ذلك	ب�سكل	غري	مبا�سر.	كما	�أن	�لفرق	بني	ما	هو	
�سويف	�غري	�سويف	كان	مبهًما	يف	هذ�	�لوقت.	فلقد	كان	�ل�سوفيون	
هم	من	يهاجمون	�لأماكن	»�لفا�سدة«،	مثل	تلك	�لتي	تبيع	�خلمور	

من	 حتى	 �أ�	 �ل�سليبيني	 �سد	 �لهجمات	 يف	 ي�ست�سهد�ن	 من	 �أ�	
حا�لو�	حتطيم	�جه	�أبي	�لهول.

هذ�	 يف	 حتليلها	 مت	 �لتي	 للبيانات	 �فًقا	 	- هنا	 يعقل	 �ل	
�لفقهاء	 �أ�	 �لعلماء	 مقابل	 �ل�سوفيني	يف	 تقدمي	 يتم	 �أن	 	- �لبحث	
�ملوتى	 �أي�ًسا	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 �سنفت	 فلقد	 ثنائي.	 ت�ساد	 �إطار	 يف	
�أهل	�لت�سوف	��ل�سحابة	��لعامل	��لقا�سي	 يف	عدة	جمموعات:	
حيث	 دقيًقا؛	 ت�سنيًفا	 يكن	 مل	 هذ�	 �أن	 �إل	 ��لو�عظ.	 ��لقارئ	
تد�خلت	�لألقاب	مما	�أدى	�إىل	�لعديد	من	�حلالت	�لتي	ُلِقب	فيها	

�ل�سوفيون	بالفقهاء	�أ�	�لق�ساة	�أ�	�لعلماء	يف	�آن	��حد.
���ستناًد�	�إىل	�لعالقة	بني	�ل�سوفيني	�ن�سو�ص	�لزيارة،	فاإن	حياة	
�ل�سوفيني	يف	هذه	�لفرتة	�لتي	�سملت	عدًد�	من	�ملمار�سات	مثل	
�لعزلة	يف	�ملناطق	�جلبلية،	قد	ُنِظر	�إليها	ب�سكل	�إيجابي	يف	ن�سو�ص	
�لزيارة،	بل	�من	�ملحتمل	�أن	تكون	هذه	�لن�سو�ص	قد	بالغت	يف	
��سف	هذه	�حلياة.	�كذلك	فاإن	كر�مات	من	ُدِفنو�	يف	هذه	�ملقابر	
�ملذكورة	يف	ن�سو�ص	�لزيارة	��فقت	�لنمط	�ملتبع	يف	�سري	�ل�سويف.	
فلقد	�أ�سبحت	حكايات	�لكر�مات	�ملبالغ	فيها	جزًء�	ل	يتجز�أ	من	
رًة	بذلك	مادة	منا�سبة	لز�ئري	 �ل�سرد	�ملوجود	بن�سو�ص	�لزيارة،	موفِّ
	 �لقبور	�لذين	طاملا	�أر�د��	ق�س�ًسا	موؤثرة	��سهلة	�حلفظ.	لذ�	فاإن	كالًّ

من	ن�سو�ص	�لزيارة	��سري	�ل�سوفية	تتماثل	يف	هذ�	�ل�سياق.	
�لنعد	مرة	�أخرى	�إىل	�لنقطة	�لثانية،	فعلى	�لرغم	من	�أن	ن�سو�ص	
فاإنه	 بالكر�مات	 �خلا�سة	 �حلكايات	 من	 عدد	 على	 حتتوي	 �لزيارة	
�إىل	 �لإ�سارة	 من	 �سئيل	 قدر	 �سوى	 يوجد	 ل	 مَل	 �ل�سوؤ�ل:	 ياأتي	
�لت�سوف؟	�كما	�أ�سري	�سابًقا	فاإن	فعل	�لزيارة	نف�سه	كان	ميار�سه	كافة	
�لطبقات	�لجتماعية	بدًء�	من	�ل�سلطان	�إىل	عامة	�ل�سعب.	�يت�سح	
ا	يف	حالة	�لوزير	�لذي	�أُهدي	�إليه	كتاب	�مل�سباح.	�ميكن	 ذلك	جليًّ
�لقول	�إن	ن�سو�ص	�لزيارة	مل	تكن	ت�ستهدف	يف	�ملقام	�لأ�ل	قارئني	
من	�ملت�سوفني.	كما	�أنني	�أفرت�ص	�أن	فكرة	�لت�سوف	يف	حد	ذ�تها	
يرجع	ذلك	 �قد	 �لزيارة.	 ن�سو�ص	 �لرئي�سي	من	 �لهدف	 مل	تكن	
�ملتبع	 �لو�سف	 ��أ�سلوب	 �لقبور	 بزيارة	 �خلا�سة	 �ملمار�سات	 �أن	 �إىل	
عثمان	 �بن	 عهد	 منذ	 بالفعل	 موجوًد�	 كان	 �لزيارة	 ن�سو�ص	 يف	
فاإن	 �لت�سوف	يف	م�سر.	 �نت�سار	 قبل	 �أي	 )ت	615هـ/	1218م(	
�لثقافة	 �لزيارة،	��لتي	ُتعد	جزًء�	من	 �لأ�سلوب	�ملتبع	يف	ن�سو�ص	
�لعربية	�ملكتوبة،	قد	�قتدى	ب�سابقه؛	فاتُّبع	�أ�سلوب	يت�سم	بالتو��سع.	
ا	م�ستقاًل	 �بالتايل،	فاإن	ن�سو�ص	�لزيارة	قد	ُكِتبت	لتكون	نوًعا	�أدبيًّ
هذه	 موؤلفي	 لدى	 �لكافية	 �ملعرفة	 من	 �لرغم	 �على	 ذ�ته.	 يف	حد	
	منهم	كتب	عنه	ب�سكل	م�ستقل	�أ�	 �لن�سو�ص	بالت�سوف،	فاإن	كالًّ
مل	يتطرق	�إليه	كثرًي�.	�ُندِلل	على	هذه	�لفر�سية	بحالة	�ل�ُسعيبي	
�لذي	مل	يخ�ص	يف	مو�سوع	�لت�سوف	بالتف�سيل	يف	ن�ص	�لزيارة	
�لذي	كتبه،	على	�لرغم	من	كونه	خبرًي�	باملو�سوع	��ألف	عدًد�	من	
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�تبع	�لإطار	�لذي	مت	��ستخد�مه	يف	 �إىل	�لأحمدي.	فلقد	 �لت�سوف	�ممار�ستها	�ينت�سب	 �لأعمال	عن	نظريات	
ن�سو�ص	�لزيارة	�ل�سابقة	��أ�ساف	بها	جمرد	معلومات	عن	�لت�سوف.	كما	�أنه	متت	�لإ�سارة	�إىل	�بن	�لزيات	موؤلف	
من	 �أ�	غريها	 �ملن�ساأة	 بهذه	 �هتمام	 �أي	 يبِد	 �أنه	مل	 �إل	 »�ل�سيارقة«	 بخانقاه	 �لتحفة	 كتاب	 �لكو�كب	يف	 كتاب	

�خلانقاه،	بل	قام	بالكتابة	عن	�ملقابر	�ملوجودة	مبدينة	�ملوتى.	
�أ�	 »�لطريق«	 لفظي	 �لتحفة	 كتاب	 يف	 نرى	 �لزيارة،	 ن�سو�ص	 يف	 �إليها	 �مل�سار	 �ملجمعة	 �لأن�سطة	 �إىل	 �بالنظر	
»�لطريقة«	��للذين	ي�سري�ن	�إىل	�لأ�سلوب	�أ�	�لو�سيلة	�أ�	جمموعة	من	�لأفر�د،	�ذلك	على	�لرغم	من	�أن	�لفرق	
بني	�لكلمتني	عادًة	ما	يكون	مبهًما	�أ�	غري	موجود	يف	�لأ�سا�ص.	كما	�أن	ن�سو�ص	�لزيارة	�أ��سحت	حالة	�لن�سب	
�ملمار�سات	 يف	 �مل�ساركة	 �جلماعات	 �إىل	 �ملنتمني	 حتديد	 �أ�سا�سها	 على	 بد�أ	 ��لتي	 �لرفاعية،	 �أ�	 �ل�ساذلية	 مثل	
�جلماعية	للعبادة	حتت	�سيوخ	معينني.	��فًقا	لن�سو�ص	�لزيارة	فلقد	�متد	هذ�	�لنوع	من	�لن�سب	لفرتة	�ملماليك.	
كما	�أن	�ملقابر	�خلا�سة	مبن	مار�سو�	هذ�	�لن�ساط	كانت	جما�رة	لبع�سها	�لبع�ص،	�يف	حالة	تربة	�ل�ساذلية	قامو�	
باإن�ساء	جبانة	خا�سة	بهم.	�يبد�	�أن	تكوين	هذه	�جلماعات	�ل�سوفية	كان	يو�سع	يف	ت�سميم	�ملقربة،	�تعد	ن�سو�ص	
�لزيارة	من	�مل�سادر	�ملفيدة	يف	هذ�	�ل�سياق.	كما	�أن	�لآثار	مبا	يف	ذلك	�أج�ساد	»�لأ�لياء«	قد	ُذِكرت	هي	�لأخرى	
يف	ن�سو�ص	�لزيارة،	�قد	تنم	هذه	�لظاهرة	عن	�حرت�م	�تبجيل	�لنا�ص	لهم.	�لقد	تقبل	�ل�سوفيون	هذ�	�حلما�ص	

ب�سال�سة	�سديدة؛	نظًر�	ملا	يكنونه	من	تقدير	لعالقاتهم	ب�سيوخهم	�ملتوفني.
�أما	�لنقطة	�لثالثة	فتتنا�ل	مدينة	�ملوتى	كمكان	للت�سوف؛	فالأ��ساف	�خلا�سة	باملت�سوفني	يف	ن�سو�ص	�لزيارة	
ترتكز	يف	مو�قع	معينة	قليلة	�لعدد،	من	بينها	موقعان	جذ�بان.	�يف	هذه	�ملو�قع	حول	�لز��يا	�مقابر	�ملت�سوفني	جند	
	من	كان	له	عالقة	بالت�سوف	قد	ُدجِمت؛	�بالتايل	يتم	�سرد	�ملفرد�ت	��حلكايات	�خلا�سة	بالت�سوف	 �أن	مقابر	�أيٍّ
يف	ن�سو�ص	�لزيارة	يف	هذ�	�لإطار.	�قد	مكنا	�لبحث	يف	هذه	�ملو�قع	من	�إعادة	�لنظر	يف	مر�حل	هذه	�لعالقات	
ا	�بد�يتها.	�لقد	خلفت	هذه	�ملو�قع	عدًد�	كبرًي�	من	�جلبانات	��ملقابر	��سري	�ملت�سوفني	كما	كتبها	 �ملمتدة	تاريخيًّ

�أتباعها،	مما	�أدى	�إىل	�جود	�قتبا�سات	عديدة	من	حكايات	�ل�سيوخ	�ملوؤ�س�سني	بن�سو�ص	�لزيارة.	
�عال�ة	على	ذلك،	فاإن	مدينة	�ملوتى	قد	�فرت	قاعدة	مكانية	للت�سوف	يف	م�سر؛	حيث	كانت	�ملكان	�لذي	
يجتمع	فيه	�لنا�ص	�يتدربون	على	ممار�سات	�لت�سوف	�ت�سكيل	حياتهم	من	خالل	�لعزلة	�ممار�سات	�لتق�سف	
ا	 ��ملمار�سات	�جلماعية.	�أي	ميكن	�لقول	�إن	ن�سو�ص	�لزيارة	ميكن	لها	�أن	ت�ساعدنا	على	�أن	ندرك	كيف	مت	تاريخيًّ
ت�سكيل	م�ساحة	للت�سوف.	�يف	هذ�	�ل�سياق	كان	جبل	�ملقطم	بطبيعته	�لقا�سية	ذ�	�أهمية	ق�سوى.	كما	�أنه	يجب	

�لتاأكيد	على	�أن	�لإ�سهاب	يف	ذكر	���سف	�لز��يا	قد	قابله	ندرة	�سديدة	يف	�حلديث	عن	�خلانقاه.
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يتنا�ل	هذ�	�لكتاب	تقييًما	�ساماًل	عن	�لعالقات	�مل�سرية	بد�ل	حو�ص	
ي�سد	 �بذلك	 �مليالديني،	 ع�سر	 ��ل�سابع	 ع�سر	 �ل�ساد�ص	 �لقرنني	 �لنيل	يف	
ثغرة	مهمة	يف	�لكتابات	�ملتعلقة	بدر��سة	تاريخ	�لعالقات	�مل�سرية	�تعميقها	
�إىل	ما	قبل	�أ�سرة	حممد	علي،	��لأطر�حة	�ملركزية	للكتاب	جتيب	عن	عدة	
�إىل	 �لعثماين	 �لع�سر	 موؤرخي	 �أ�سباب	عدم	تطرق	 �أ�	 �سبب	 �أهما:	 �أ�سئلة،	
�لفرتة،	 �ل�سود�ن	خالل	 �لتجارة	بني	م�سر	�بالد	 �إىل	 �لإ�سارة	 �أ�	 �حلديث	
�ذلك	على	�لرغم	من	�أن		موؤرخي	�لع�سور	�لو�سطى	��لرحالة	�لعرب	قد	
�هتمو�	باحلديث	عن	عالقة	م�سر	�لتجارية	ببالد	�ل�سود�ن	يف	زمنهم.	فهل	
مل	تكن	عالقة	م�سر	�لتجارية	ببالد	�ل�سود�ن	على	قدر	كبري	من	�لأهمية	مما	
جعلهم	ل	يهتمون	باحلديث	عنها؟	�أ�	�أن	�لأحد�ث	�ل�سيا�سية	�لتي	كانت	

متر	بها	م�سر	�أهم	يف	نظرهم	من	�حلديث	عن	هذ�	�جلانب	؟!
يعد	هذ�	�لكتاب	�خلارج	عن	م�سمون	بحث	من	�لدر��سات	�لتي	متيزت	
باجلدة	��لأ�سالة؛	فقد	��ستعان	�ملوؤلف	بالكثري	من	م�سادر	�لبحث	�لتي	تنوعت	
بني	�لوثائق	�ملن�سورة	�	غري	�ملن�سورة	��ملر�جع	�لعربية	��لأجنبية،	مما	ميثل	َثبًتا	
هائاًل	�أمد	�ملوؤلف	مبرجعية	هائلة	���ستفاد	منها	ب�سكل	جدي	يف	�لكتابة،	�قد	
فندها	�ملوؤلف	على	�ل�سكل	�لتايل	فيقول:	»�عتمدت	هذه	�لدر��سة	ب�سكل	
�أ�سا�سي	على	�لوثائق	غري	�ملن�سورة	�ملحفوظة	بد�ر	�لوثائق	�لقومية،	��ملتمثلة	يف	
�سجالت	�ملحاكم	�ل�سرعية.	�هنا	يجب	�لإ�سارة	�إىل	�ل�سعوبات	�لتي	��جهت	
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�لباحث	ب�سبب	ندرة	�ملادة	�لعلمية	�خلا�سة	بالدر��سة؛	فقد	�أ�سرنا	يف	
�لبد�ية	�إىل	عدم	تنا�ل	موؤرخي	�لع�سر	�لعثماين	�ملعا�سرين	للفرتة	
هذه	باأي	�سكل	من	�أ�سكاله،	�كلفنا	هذ�	تتبع	�حد�ت	�أر�سيفية	كاملة	
علنا	جند	�ثيقة	تتعلق	مبو�سوع	�لبحث.كما	�عتمدت	�لدر��سة	على	
بع�ص	�مل�سادر	�لعربية	�خلا�سة	مبوؤرخي	�لع�سر	�لعثماين	لإبر�ز	�لو�سع	
�ل�سيا�سي	��لقت�سادي	مل�سر؛	حيث	كان	�لو�سع	�ل�سيا�سي	عاماًل	
موؤثًر�	على	حجم	�ملبادلت	�لتجارية	بني	م�سر	�بالد	�ل�سود�ن«.

�أرجع	�ملوؤلف	�ل�سبب	�لرئي�سي	يف	�ختيار	�لقرنني	�ل�ساد�ص	ع�سر	
��ل�سابع	ع�سر	�مليالديني	ليكونا	�ملدى	�لزمني	�لذي	يعز�	�إليه	در��سته،	
�إىل	رغبته	يف	�أن	يكون	�لبحث	مكماًل	لعمل	ترين�ص	�لز	�لذي	تنا�ل	
�لعالقات	�لتجارية	بني	م�سر	�بالد	�ل�سود�ن	بد�ية	من	�لقرن	�لثامن	
ع�سر	حتى	عام	1820م،		�بذلك	تت�سح	لنا	�سورة	�لعالقات	�لتجارية	
ما	 �ل�سود�ن	خالل	ثالثة	قر�ن	من	حيث	تطورها	 بني	م�سر	�بالد	
�لو�سع	 على	 �تاأثريها	 ��لهبوط،	 �ل�سعود	 ��لتدهور،	 �لزدهار	 بني	

�لقت�سادي	مل�سر	خالل	�لع�سر	�لعثماين.
يقع	هذ�	�لكتاب	يف	480	�سفحة،	يف	�سكل	خم�سة	ف�سول،	�أحلق	
بها	�ملوؤلف	كل	�مل�سادر	��لوثائق	�لتي	�عتمد	عليها	يف	�سياغة	بحثه،	
��لتي	حق	�لعتماد	عليها	��لقتبا�ص	منها،	مهد	�ملوؤلف	لكتابه	��أبرز	
ما	كانت	عليه	�لعالقات	�لتجارية	بني	م�سر	�بالد	�ل�سود�ن	منذ	ع�سر	

ما	قبل	�لتاريخ،	�حتى	نهاية	�لع�سر	�ململوكي.
�لع�سور	 من	 �ل�سود�ن	 بالد	 مفهوم	 يو�سح	 �لأ�ل	 �لف�سل	 جاء	
��ستملت	 �لتي	 �ملمالك	 ذكر	 مع	 �لدر��سة،	 فرتة	 �حتى	 �لو�سطى،	
عليها	بالد	�ل�سود�ن،	كما	تنا�ل	�لطرق	�لتجارية	�لتي	ربطت	م�سر	
ببالد	�ل�سود�ن،	مو�سًحا	�ملحطات	�ملهمة	�لتي	كانت	تتوقف	عندها	
�لقو�فل.	بالإ�سافة	�إىل	تو�سيح	كيفية	�إعد�د	�تنظيم	�لقو�فل	�لتجارية	
�إمتام	�لرحلة	�لتجارية،	مع	 بد�ية	من	�سر�ء	�لب�سائع	��ل�سلع،	�حتى	
تو�سيح	�ملخاطر	��مل�سكالت	�لطبيعية	��لب�سرية	�لتي	كانت	تتعر�ص	

لها	�لقو�فل.
ناق�ص	عبده	يف	�لف�سل	�لثاين	جمتمع	�لتجار	على	�أ�سا�ص	�أن	�لعن�سر	
�لب�سري	هو	�ملحرك	�لأ�سا�سي	��لفعال	يف	�حلركة	�لتجارية	��لتبادل	
�لتجاري،	�بد�نه	ل	يوجد	تبادل	جتاري.	�مت	تق�سيم	�لتجار	على	�أ�سا�ص	
�لذين	 �ل�سفار�ن	 �لتجار	 هناك	 	فكان	 جمموعة، كل	 عمل	 طبيعة	
تخ�س�سو�	يف	�لتجارة	مع	�ل�سود�ن	�لغربي	��لأ��سط،	��لذين	كانت	
غالبيتهم	من	�ملغاربة	على	�ختالف	�نتماء�تهم	�ملكانية.	كما	�أبرز	د�ر	
�لتجار	�لآخرين	�لذين	�ساركو�	�ملغاربة	يف	�لتجارة	مع	�ل�سود�ن	�لغربي	
��لأ��سط.	كما	�أ��سح	د�ر	�جلالبة	�مل�سريني	��ل�سود�نيني	يف	�لتجارة	
�لب�سائع.	�قد	 �لرقيق	منه	�غريه	من	 �ل�سرقي	�جلب	 �ل�سود�ن	 مع	
	ناق�ص	هذ�	�لف�سل	�إ�سكالية	بد�ية	ظهور	من�سب	�سيخ	طائفة	�جلالبة.

�سكل	 على	 �ل�سوء	 �ملوؤلف	 �سلط	 فقد	 �لثالث	 �لف�سل	 �أما	
�ل�سادر�ت	��لو�رد�ت؛	حيث	متثلت	�ل�سادر�ت	�مل�سرية	�إىل	بالد	
��ملرجان،	 ��خلرز،	 ��لودع،	 ��ملن�سوجات،	 �لأقم�سة	 يف	 �ل�سود�ن	
مع	 �لب�سائع،	 من	 �غريها	 ��لنحا�ص،	 ��لعقود،	 ��مل�سابح	 ��لعقيق،	
�إبر�ز	�أهمية	كل	منها	بالن�سبة	لبالد	�ل�سود�ن.	���ستملت	�لب�سائع	
�لو�ردة	من	بالد	�ل�سود�ن	على	�لذهب،	��لرقيق،	��جلمال،	�ري�ص	
�لنعام،	��لعاج،	��لتمرهندي،	�غريها	من	ب�سائع،	مو�سًحا	�أهميتها	
من	 �لعاملية	 لل�سوق	 �أهميتها	 �كذلك	 �مل�سرية،	 �ملحلية	 لل�سوق	

خالل	جتارة	�لعبور.
ركز	�ملوؤلف	يف	�لف�سل	على	جتارة	�لرقيق	��لذهب	على	�أ�سا�ص	
�أنهما	كانا	�لب�ساعتني	�لأكرث	�أهمية	يف	�لو�رد�ت	�مل�سرية	من	بالد	
�ل�سود�ن؛	فاجلزء	�خلا�ص	بتجارة	�لرقيق	يتنا�ل	�ل�سكل	�لتنظيمي	
تقع	 �لتي	 ��مل�سئوليات	 �لرقيق،	 �أ�سو�ق	 د�خل	 للعمل	 ��لإد�ري	
�سوق	 �لتز�م	 تنا�ل	 كما	 �ل�سوق،	 د�خل	 م�سئول	 عاتق	كل	 على	
�عملية	 بالأ�سو�ق،	 �لرقيق	 عر�ص	 طرق	 ��أ��سح	 �تطوره.	 �لرقيق	
�سر�ئه	�بيعه،	��لعيوب	�لتي	�جدت	به،	��أ�سعاره،	�ظاهرة	هر�بهم	
من	مالكيهم.	�يتنا�ل	�جلزء	�خلا�ص	بتجارة	�لذهب	�أ�سباب	تدفقه	
�تطور	 مل�سر،	 �لعثماين	 �حلكم	 �أ��ئل	 يف	 كبرية	 ب�سورة	 م�سر	 �إىل	
�ر�ده	ما	بني	�ل�سعود	��لهبوط	خالل	فرتة	�لدر��سة.	كما	يو�سح	
�إليها	منذ	نهايات	�لقرن	�ل�ساد�ص	ع�سر	�حتى	 �أ�سباب	قلة	�ر�ده	
نهاية	�لقرن	�ل�سابع	ع�سر.	بالإ�سافة	�إىل	�إبر�ز	��ستخد�مات	�لذهب	

�لو�رد	�إىل	م�سر	خالل	فرتة	�لدر��سة.
متويل	 م�ساألة	 فيه	 �ملوؤلف	 �يناق�ص	 فري�سد	 �لأخري	 �لف�سل	 �أما	
باأنو�عها،	 �ل�سركات	 يف	 �ملتمثلة	 ��أ�سكاله	 �لتجارية	 �لعمليات	
�لنقدية	 ��لقر��ص	 ��لود�ئع،	 ��لأمانات	 �لقر��ص،	 �أ�	 ��مل�ساربة	
��لتجارية،	�بناًء	على	هذه	�لأنظمة	�لتمويلية	مت	ر�سد	تطور	�حلركة	
ت�سويق	 عملية	 �أ��سح	 كما	 �ل�سود�ن.	 �بالد	 م�سر	 بني	 �لتجارية	
�لأماكن	 �إظهار	 �إىل	 بالإ�سافة	 �إمتامها.	 �كيفية	 �ل�سود�نية	 �لب�سائع	
�ملخ�س�سة	لبيعها،	��لوكالت	�ملعدة	للجالبة،	�تو�سيح	�لأ�سو�ق	
��أنو�عها	ببالد	�ل�سود�ن.	�قد	ناق�ص	�أي�ًسا	فر�سية	د�ر	�لتجارة	مع	

بالد	�ل�سود�ن	يف	ن�ساأة	ر�أ�سمالية	جتارية	حملية.
عن	 ��فية	 بخامتة	 كتابه	 �ملوؤلف	 �أردف	 �لكتاب	 نهاية	 يف	
�ل�ستنتاجات	�لأ�سا�سية	�ما	خرج	به	خالل	در��سته.	�بهذ�	يعد	
�لغبار	عن	كثري	 �أز�لت	 ��إ�سافة	جديدة	 قوية	 �لكتاب	در��سة	 هذ�	
�لفرتة	 تلك	 �عن	 �لباحثون	 �أغفلها	 �لتي	 �لهامة	 �ملو�سوعات	 من	

�لتي	�سابها	�لغيوم	��ل�سباب.
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